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Регіональний директор Світового банку у справах країн 
Східної Європи про 200 млн доларів на поліпшення 
ефективності, якості й прозорості вищої освіти в Україні

Промисловий безвіз 
стає реальнішим   

МЕТА. Заключний звіт щодо готовності інфраструктури 
якості України до укладення Угоди АСАА, так званого промис-
лового безвізу, представило Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства. Від європейської сторони 
очікують офіційного завершення роботи попередньої оціночної 
місії ЄС. Наступним кроком буде початок роботи з отриман-
ня мандата на проведення переговорів щодо укладення Угоди 
АСАА, повідомляє пресслужба відомства. 

«Експертна робоча група провела 18 онлайн-засідань, нада-
но рекомендації. Йдеться про необхідність розширення перелі-
ку документів ЄС для оцінки з метою укладення Угоди ACAA, 
новий формат Таблиць відповідності законодавства України 
актам законодавства ЄС і вдосконалення перекладів. Євро-
пейські експерти зазначили, що за останні десять років Україна 
досягла значних результатів у впровадженні актів законодав-
ства ЄС у пріоритетних секторах», — прокоментував заступ-
ник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства — торговий представник України Тарас Качка.

АРУП БАНЕРДЖІ:

ЦИФРА ДНЯ

313,8 млрд грн
надійшло до загального фонду 

державного бюджету за перші чотири 
місяці 2021 року. Це 102,3% від розпису 

звітного періоду (+6,9 млрд грн) 

«Ми співпрацюємо з Україною 
в царині модернізації методів 

викладання й навчання в 
університетах відповідно 

до європейських 
стандартів і навичок, 

потрібних у  
XXI столітті».

Україна — США: 
стратегічне партнерство 
посилюється

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. За океаном і далі всеосяжно 
підтримуватимуть Україну, зокрема її територіальну 
цілісність і недоторканність
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ДОКУМЕНТИ

В Харківській  
області розпочали 
вакцинацію людей, 
старших  
за 65 років

МЕДИЦИНА

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного регламенту 
обмеження використання свинцю у 
лакофарбових матеріалах  
і сировинних компонентах»

ЦИТАТА ДНЯ
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Як врятуватися від неврожаю
НОРМОТВОРЧІСТЬ.  Урядовий законопроєкт  запроваджує новий інструмент —  
агрострахування з державною підтримкою

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

27 квітня 2021 року Верхов
на Рада України в першо

му читанні ухвалила дуже важ
ливий законопроєкт №5104 — 
«Про внесення змін до Податко

вого кодексу України щодо удо
сконалення правового регулю
вання страхування сільськогос
подарської продукції з держав
ною підтримкою». 

Якісного нового законодавства 
в цій важливій сфері сільгоспви
робники чекали багато років.

Законопроєкт зокрема визна
чає механізм надання держ
підтримки, учасників ринку, 
об’єкти страхування, страхо
ві продукти, страхові ризики, 
страхові випадки та вимоги до 
договорів. Також документом 
буде скасовано положення що

до страхування сільськогоспо
дарської продукції через Аграр
ний страховий пул та уточнені 
повноваження Уповноваженого 
органу, що здійснює державний 
нагляд за страховою діяльністю.

«Урядовий кур’єр» намагав
ся розібратися, як цей документ 

допоможе вирішити чимале ко
ло питань, що останніми роками 
накопичилися в царині аграр
ного страхування.  Щоб краще  
зрозуміти весь процес, треба  
зробити невеличкий нор
мативноправовий екс
курс у недалеку історію.
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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

ТОВ «Надра Юзівська», код ЄДРПОУ 38077614 інформує про намір про-
вадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 03151, пр. Повітрофлотський, буд. 54, Солом’янський 

р-н, м. Київ, тел.: (044) 454-1500.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 
Планована діяльність, її характеристика.
Спорудження пошукових свердловин № 100,101,102 Слов’янської 

площі Юзівської ділянки з метою пошуків покладів нафти і газу в 
кам’яновугільних відкладах, підземні споруди. Підключення свердловин 
до установки підготовки вуглеводневої сировини. 

Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати ТОВ 
«Надра Юзівська».

Буріння свердловин здійснюється буровим верстатом з дизель-елек-
тричним приводом.

Технічна альтернатива 1.
Буріння свердловин може здійснюватись буровим верстатом з елек-

тричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електроме-
режі необхідної потужності, використання верстата із електричним приво-
дом технічно неможливе.

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

тиви
Буріння свердловин передбачається в адміністративних межах Свято-

гірської територіальної громади Краматорського району Донецької облас-
ті. Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними геоло-
гічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і по-
верхневими умовами.

Планована діяльність здійснюється шляхом буріння трьох свердловин 
з горизонтальним закінченням ствола на окремо відведених майданчиках, 
що дозволить збільшити потужність розкриття перспективних покладів.

Територіальна альтернатива 1.
Територіальною альтернативою є буріння декількох свердловин з вер-

тикальним закінченням ствола, при цьому для розкриття продуктивних 
покладів кількість свердловин повинна бути збільшена до 5-ти для сверд-
ловини № 102, до 8-ми для свердловини № 101 та до 10 для № 100 від-
повідно. Як наслідок, буріння декількох вертикальних свердловин значно 
збільшить кількість відведення земельних ділянок для буріння цих сверд-
ловин, обсягів зняття родючого грунту, втрат врожаїв сільскогосподар-
ських культур, а також збільшіть обсяги відходів буріння, терміни прове-
дення бурових робіт, що призведе до збільшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів вуглевод-

невої сировини, забезпечення енергоресурсами населення і промисловос-
ті, зарахування рентної плати за користування надрами (видобуток при-
родного газу). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидо-
бувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів пе-
редбачає 1 % рентної плати за користування надрами до бюджетів сіль-
ських/селищних рад, 3 % до бюджетів об’єднаних територіальних громад 
та 2 % до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) 
відповідних природних ресурсів.

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

Глибина свердловини № 100 Слов’янської площі Юзівської ділянки — 
3100 м (по вертикалі), 4900 м (по стволу); 

Глибина свердловини № 101 Слов’янської площі Юзівської ділянки — 
4300 м (по вертикалі), 6150 м (по стволу); 

Глибина свердловини № 102 Слов’янської площі Юзівської ділянки — 
1500 м (по вертикалі), 2627 м (по стволу); 

Профіль ствола кожної з свердловин — похило-спрямований з гори-
зонтальним закінченням; спосіб буріння — роторний (силовий верхній 
привід — СВП), турбінно-роторний (СВП+ГВД); передбачається кріплення 
ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Для бурін-
ня свердловин передбачається використання бурового верстату з дизель-
електричним приводом потужністю до 7 000 кВт. 

Підключення кожної свердловини на відстань до 30 км до установ-
ки підготовки вуглеводневої сировини Святогірського ГКР. Підключення 
свердловини включає обв’язку устя свердловини та прокладання газопро-
воду-шлейфу.

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять 50 — 200 тис.
м3/добу.

На період спорудження кожної свердловини передбачається укладання 
угоди на займання земельної ділянки площею 4,2-4,5 га з землекористу-
вачем (за погодженням з її власником).

Застосовується типова схема обв’язки устя свердловини. Обрано опти-
мальний маршрут і довжину траси газопроводу-шлейфу з урахуванням ре-
льєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й конструктивні рішен-
ня прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району 
будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і мате-
ріалів». В залежності від довжини газопроводу-шлейфу роботи по підклю-
ченню свердловини розраховані на термін від одного до п’яти місяців.

Площа відводу земель у довгострокове користування на період екс-
плуатації свердловини для присвердловинних споруд та під’їзної ґрунто-
вої дороги до 0,7 га.

Забезпечення водою технологічного процесу спорудження пошуко-
вих свердловин буде здійснюватися з водяних свердловин, пробурених на 
кожному окремому буровому майданчику.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами:

екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згід-
но із законодавством України. 

Буріння свердловини здійснюється буровим верстатом з дизель-елек-
тричним приводом, згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 
500 м.

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

ня планованої діяльності. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона ста-
новить — 300 м, для буріння буровим верстатом з електричним приво-
дом.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1
Буріння декількох вертикальних свердловин замість однієї горизон-

тальної свердловини потребує відведення додаткових земельних ділянок 
кількістю рівною кількості свердловин, що будуть буритися. 

Буріння декількох вертикальних свердловин потрібно буде проводити 
послідовно, тобто після завершення спорудження попередньої свердло-
вини розпочинати роботи на наступній, що дозволить уникнути кумуля-
тивного впливу на навколишнє середовище, але значно збільшить загаль-
ний термін буріння.  

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 

археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, 
згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального ви-
користання 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 територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному 

варіанту планованої діяльності з  мультиплікацією для кожної з верти-
кальних свердловин ,

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля планованої діяль-

ності включають:
- вплив на клімат та мікроклімат  — викиди забруднюючих речовин бу-

дуть короткочасні, вплив незначний у зв’язку з короткочасністю та локаль-
ністю планованої діяльності;

- вплив на повітряне середовище — продуктами згорання електродів 
при зварюванні під час монтажних робіт; продуктами згорання дизельно-
го палива при роботі ДВЗ головного приводу бурового верстата, допоміж-
ного дизель-генератора, парового котла, автотранспорту, продуктами зго-
рання природного газу на факелі при випробуванні свердловини; пилеви-
кидами при приготуванні бурового розчину; продуктами випаровування з 
ємностей для зберігання дизельного палива; продуктами вільного випаро-
вування з поверхні гідроізольованих шламових амбарів. 

На межі житлової забудови найближчого населеного пункту від буро-
вого майданчика значення концентрацій по всіх забруднюючих речови-
нах, які будуть викидатися в атмосферне повітря, передбачаються в  меж-
ах гранично-допустимих, отже очікуваний вплив на повітряне середовище 
з урахуванням вжиття природоохоронних заходів характеризують як еко-
логічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмос-
феру, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою по-
датку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України); 

- шумовий вплив — шумове навантаження від роботи бурового верста-
ту, основного та допоміжного обладнання не перевищує допустимих зна-
чень і не завдасть негативного впливу на оточуюче природне середовище 
та здоров’я людей;

- вплив на водне середовище — під час спорудження свердловин пла-
нується здійснювати відбір води з водяної свердловини на технологічні 
та господарсько-побутові потреби. Також передбачається утворення бу-
рових стічних вод, утворення поверхневих стоків атмосферних опадів з 
бурового майданчика, утворення господарсько-побутових стоків. Збір бу-
рових стічних вод, дощових стоків та талих вод з бурового майданчика 
передбачається здійснювати в гідроізольовані шламові амбари з подаль-
шим очищенням, нейтралізацією та захороненням; збір господарсько-по-
бутових стоків — в герметичну металеву ємність з подальшим вивезен-
ням на утилізацію спеціалізованою організацією. З урахуванням впрова-
дження організаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив на 
водне середовище характеризується як екологічно-допустимий; 

- вплив на гідрогеологічне середовище — для попередження забруд-
нення підземних горизонтів з прісними водами передбачено використання 
конструкції свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним 
цементуванням високоміцними портландцементами, дозволяє попереди-
ти забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у 
вигляді техногенних змін та деформації земної поверхні;

- вплив на ґрунти — для мінімізації впливу на ґрунти передбачається 
зняття та зберігання родючого шару ґрунту, а по закінченню планованої 
діяльності планується відновлення порушеного покриву земельних діля-
нок шляхом проведення рекультивації. Планована діяльність не призведе 
до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів;

- вплив від утворення та поводження з відходами — процес утворення 
та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про 
відходи» та  ГСТУ 41 00 032 626 00 007 97. «Охорона довкілля. Споруджен-
ня розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ на суші. 
Правила проведення робіт». У разі виникнення аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утво-
рення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів;

- вплив на рослинний та тваринний світ — при проведенні земляних ро-
біт передбачається порушення рослинного покриву, але земельні ділянки, 
які передбачаються для використання під буровий майданчик, представ-
лені землями сільськогосподарського призначення, тобто в межах цього 
майданчика природна флора і фауна відсутні.  Планована діяльність бу-
де здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-
заповідний фонд».;

- вплив на соціальне середовище — об’єкт планованої діяльнос-
ті не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та 
здоров’я місцевого населення та несе позитивні аспекти: забезпечення 
енергоресурсами населення і промисловості даного регіону, залучення ін-
вестицій в економіку району за рахунок отримання ренти тощо;

- вплив на техногенне середовище — відсутній; в рамках планової ді-
яльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; 
планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні 
і промислові об’єкти. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти 
забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техно-
генного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

На території, відведеній для проведення планованої діяльності, об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні. Планована діяльність буде здій-
снюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповід-
ний фонд».

Щодо технічної альтернатив 1 
Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності, а також додатко-

ве будівництво ЛЕП високої напруги (6-10 кВ), додаткове втручання у до-
вкілля;

Щодо технічної альтернативи 2 
Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 
Відведення додаткових земельних ділянок під спорудження декількох 

вертикальних свердловин збільшить зону можливого впливу.
Щодо територіальних альтернатив 2 
Не розглядаються. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля у відповідності з пунктами 1 та 3 частини 3 статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 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 зна-
чного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не-
має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної 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 довкіл-
ля, 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 відповідно 
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на до-
вкілля — це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абза-
цом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлен-
ня.

У висновку з 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 пла-
нованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з 
дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається 
в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, 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 на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, слід вказати реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда-
ні суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зау-
важення і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної плано-

ваної діяльності буде вважатися Висновок з оцінки впливу на довкілля про 
допустимість провадження планованої діяльності, що видається Міністер-
ством захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент еко-
логічної оцінки та контролю.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент 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 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +9  +14 Черкаська +5  +10 +9  +14
Житомирська +3  +8 +8  +13 Кіровоградська +6  +11 +10  +15
Чернігівська +4  +9 +8  +13 Полтавська +5  +10 +10  +15
Сумська +5  +10 +9  +14 Дніпропетровська +6  +11 +12  +17
Закарпатська +3  +8 +10  +15 Одеська +8  +13 +13  +18
Рівненська +3  +8 +9  +14 Миколаївська +8  +13 +14  +19
Львівська +3  +8 +7  +12 Херсонська +8  +13 +15  +20
Івано-Франківська +3  +8 +8  +13 Запорізька +7  +12 +15  +20
Волинська +3  +8 +8  +13 Харківська +7  +12 +14  +19
Хмельницька +4  +9 +9  +14 Донецька +6  +11 +15  +20
Чернівецька +3  +8 +9  +14 Луганська +7  +12 +18  +23
Тернопільська +4  +9 +9  +14 Крим +8  +13 +15  +20
Вінницька +4  +9 +10  +15 Київ +7  +9 +10  +12

Укргiдрометцентр

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС — Трихати (інв. №61371) 

в анкерному прогоні опор №№387 — 473 з встановленням анкерних опор №№420, 441 для зменшення  
його довжини. Херсонська область, Високопільський район (коригування)».

2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передба-

чено:
- реконструкція існуючої ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС — Трихати в анкерному прогоні опор №№387 — 

№473;
- встановлення нових анкерних металевих опор 330 кВ №№420, 441.
Траса ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС — Трихати на ділянці оп. №№387 — 473 проходить по території  

Херсонської області: опора №420 — Іванівська сільська рада Високопільського району; опора №441 — Ви-
сокопільська селищна рада Високопільського району.

3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-
ванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить до 
забруднення ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі екс-
плуатації електричних мереж не виконується;

при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та меха-
нізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природо-
охоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в 
додатках.

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а та-

кож сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій на  склад Криворізького РЕЦ (м. Кри-

вий Ріг, вул. Нарвська, 1) на відстань 85 км (в один бік), а також утилізація залізобетонних конструкцій за ра-
хунок підрядника та повернення на склад Криворізького РЕЦ корисних залишків від утилізації.

Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких 
відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал збираєть-
ся в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання буді-
вельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утиліза-
цію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: ін-
формувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектуваль-
ник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони на-
вколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ 
знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних за-
ходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію.

Повідомлення про оприлюднення 
Заяви про визначення стратегічної екологічної 

оцінки проєкту розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Морської природоохоронної 

стратегії України»
Відповідно до Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» з метою одержання та врахуван-
ня пропозицій і зауважень громадськості Міністер-
ство захисту довкілля та природних ресурсів України 
оприлюднює для громадського обговорення Заяву 
про визначення стратегічної екологічної оцінки про-
єкту розпорядження «Про схвалення Морської при-
родоохоронної стратегії України».

Повна назва документа державного планування: про-
єкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Морської природоохоронної стратегії України».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування: Міністерство за-
хисту довкілля та природних ресурсів України.

Передбачувана процедура громадського обгово-
рення: відповідно до частини четвертої статті 10 За-
кону України «Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадське обговорення Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про схвалення Мор-
ської природоохоронної стратегії України» розпоча-
то з дня її оприлюднення на сайті Міністерства захис-
ту довкілля та природних ресурсів України   у розді-
лі «Діяльність» «Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)». 

Відповідно до частини четвертої статті 12 до Зако-
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість в межах строку громадського обговорен-
ня має право подати в письмовій формі (в тому чис-
лі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції 
до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Необхідність щодо проведення транскордонних 
консультацій до проєкту документа не потребує.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються 
до Департаменту раціонального природокористуван-
ня Міністерства захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35

Відповідальна особа: Тарасенко Ольга Володими-
рівна otarasenko@mepr.gov.ua, Шатохіна Ганна Вади-
мівна shatokhina@mepr.gov.ua (206-31-36).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 
15 днів з дня публікації цього Повідомлення.

Зауваження та пропозиції, отримані після встанов-
леного строку, не розглядаються. 

П’ята Харківська міська державна нотаріаль-
на контора (колишня Одинадцята Харківська ДНК) 
розшукує спадкоємців до майна померлої 30 ве-
ресня 2020 року БОБРОВОЇ Валентини Федорівни  
(12 квітня 1947 р.н.). Звертатися за адресою: м. Хар-
ків, вул. Валентинівська, 27-г, тел. (0572) 65-09-90.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті, що розташований за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28, викликає Нєвойту Віталія Олександровича 
як обвинуваченого у судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 1-кп/328/25/21 
(справа № 161/5452/18) за обвинуваченням  
Нєвойти В.О. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, що відбудеться 14.05.2021 року о  
13 годині 00 хвилин.

З дня опублікування оголошення обвинува-
чений вважається повідомленим про дату, час 
та місце слухання справи. 

Головуючий суддя Новікова Н. В.

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті, що розташований за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 
28, викликає Марфіча Михайла Михайловича 
як обвинуваченого у судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 1-кп/328/24/21 
(справа № 461/3087/17), за обвинуваченням 
Марфіча М.М. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 14.05.2021 року о  
09-00 годині. З дня опублікування оголошен-
ня обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце слухання справи. 

Суддя Новікова Н. В.

Рішенням учасників 

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«КОНТИНЕНТАЛЬ ФІНАНС» (Товариство), 

(код ЄДРПОУ 40514725) №27/04/2021 

вирішено звернутися із заявою 

до Національного банку України 

про виключення Товариства з Державного  

реєстру фінансових установ.

Після смерті 25.08.2020 року 
Нечваль Марії Михайлівни, 

20.08.1931 року народження, відкрилась 
спадщина у Четвертій Харківській 

міській державній нотаріальній конторі 
заведено спадкову справу №9/2021 р. 

Розшукується спадкоємець за заповітом — 
Божок Майя Валентинівна, 1 травня 1975 р.н. 

Спадкоємцям померлого звертатись 
за адресою: 61089, м. Харків, вул. Біблика, 57 

(вівторок, середа, п’ятниця, субота), 
тел. 096-148-5-148.

Приватний нотаріус Харківського 

міського нотаріального округу Харківської 

області Білозьорова Г.А. повідомляє, 

що після смерті 10 вересня 2020 року 

гр. АНІСІМОВА Олега Георгійовича 

відкрито спадкову справу. Спадкоємцям 

пропонується звернутися протягом 7 днів 

від публікації оголошення до приватного 

нотаріуса Білозьорової Г. А. за адресою: 

м. Харків, вул. Плеханівська, 2/5, 

(057-732-51-36).

26.10.2007 року помер 

Оспіщев Євгеній Якович, після смерті 

відкрито спадкову справу №78/2008 

у Другій Харківській державній нотаріальній 

конторі. Усіх бажаючих прийняти спадщину, 

кредиторів, просимо звернутися протягом 

місяця від публікації до Другої Харківської 

державної нотаріальної контори за адресою: 

м. Харків, вул. Озерянська, 6.

П’ята Харківська міська державна 
нотаріальна контора (відокремлений 
підрозділ), у зв’язку з оформленням 
спадщини повідомляє про розшук 

можливих спадкоємців Ковальова Юрія 
Миколайовича, 19 березня 1970 року 

народження, який помер 
24 січня 2021 року.

Просимо зацікавлених осіб у строк 
до 24 липня 2021 року звернутися 

до нотаріальної контори за адресою: 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи 
після померлого 1 січня 2021 року 

Белінського Леоніда Дмитровича, 14 липня 
1952 року народження, який проживав: 

місто Харків, вулиця Познанська, будинок 
№ 7, квартира № 173, розшукуються 

спадкоємці за законом.
Спадкоємцям звертатися до приватного 

нотаріуса Левковець Олени Львівни 
за адресою: вулиця Валентинівська, 

буд. 37/128, місто Харків, 61121. 
Тел. (050)301-46-03.

Четверта Харківська міська державна 

нотаріальна контора повідомляє про те, 

що після смерті Кременецької Валентини 

Федорівни, 28 лютого 1929 року 

народження, яка померла 23 квітня 

2020 року, відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати 

спадщину, запрошуються до відокремленого 

підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: 

м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2.

Іпотечний договір № 35.02-09/612 від 24.06.2008 
року, посвідчений приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Бочаровою С.В., 
заставне майно знаходиться за адресою: м. Київ,  
вул. Серафимовича, буд 5, кв. 76, вважати втраченим.

Іпотечний договір № 021/721128-ІО від 11.09.2008 
року, посвідчений приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Івановою Л. M., 
заставне майно знаходиться за адресою: м. Київ,  
вул. Семенівська, буд 11, кв. 47, вважати втраченим. 

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
13.08.2020 року приватним нотаріусом Сєвєро-

донецького міського нотаріального округу Луган-
ської обл. Глаговською О.В. була заведена спадко-
ва справа після смерті Теплова Валентина Протасо-
вича, 04.11.1936 р.н., який помер 26.02.2020 р., місце 
народження: Донецька обл., м. Ясинувата. Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти 
спадщину в тому числі, які були зареєстровані з по-
мерлим на день його смерті, та представників мало-
літніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоєм-
ців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися 
до Глаговської О. В. за адресою: Луганська обл., м. 
Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спад-
щина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які 
прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК»  

Номер лота:                      GL16N019660
Короткий опис ак-
тивів (майна) в 
лоті:

Права вимоги за кредитними дого-
ворами №2006-310 від 28.12.2006 та 
№2007-151 від 06.04.2007, укладени-
ми з юридичною особою

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного 
аукціону: 25.05.2021
Час проведення 
відкритих торгів 
(аукціону)/елек-
тронного аукціону

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

Детальна інфор-
мація щодо лота https://www.fg.gov.ua/passport/49459
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