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Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 25-ї 
річниці Конституції України»

«Урядовий кур’єр» розповідає про 
Поліську митницю, яка від початку 
року утримує першість за рівнем 
надходжень до держбюджету серед 
митних органів України

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА ДНЯ

32 країни 
візьмуть участь у навчаннях Sea 

Breeze-2021 — найбільше в історії. Буде 
задіяно 5000 військових, 32 кораблі, 40 

літаків, 18 команд спецоперацій та дайвінгу

Ризиків для фермера має стати менше
НАПЕРЕДОДНІ. Через механізми відкритих даних, взаємодії місцевої і державної влади 
необхідно забезпечити реальний результат втілення земельної реформи

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр» 

Відшуміло велелюдне зі-
брання сільгоспвиробників 

у Черкасах, присвячене Дню 
фермера. Оглянути IV всеу-
країнську виставку «AgroShow 

Ukraine-2021», на яку приїхали 
представники більшості облас-
тей. Окрім розмаїття презенто-
ваної нової техніки, представ-
лення сучасних концепцій, роз-
робок вітчизняних технологів, 
тут не бракувало жвавого, від-
вертого спілкування. Зустріча-

лися не лише фермери, агроно-
ми, керівники підприємств, а й 
ті, хто сьогодні впливає на роз-
виток та підтримку галузі, — 
керівники і чиновники, серед 
яких були міністр аграрної по-
літики та продовольства Украї-
ни Роман Лещенко, голова Чер-

каської облдержадміністрації 
Олександр Скічко та інші поса-
довці.

Сьогодні надзвичайно важ-
ливо, щоб розвивався сільсько-
господарський сектор. Там, де 
об’єднана територіальна грома-
да має фермерське господар-

ство, є робота для жителів, зау-
важив Олександр Скічко. А там, 
де нема фермера, нема й робо-
чих місць, нема розвитку, і та-
ка громада поступово зникає. На 
жаль, такі нинішні реалії. 

— Та й сільськогосподар-
ські виробники нині інші. 3

2

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pr

es
id

en
t.g

ov
.u

a

Українці 
зобов’язані  
жити довше

Програму спрямовано на всі вікові категорії та групи населення

ТУРБОТА. Стартувала програма Президента  
«Здорова нація», адже рух — то основа буття   

Вітання Прем’єр-міністра 
до Дня державної служби

Шановні колеги!
Від імені Уряду та 

від себе особисто ві-
таю з професійним 
святом — Днем дер-
жавної служби!

Ми живемо в непро-
стий, але цікавий пе-
ріод, коли нам дово-
диться постійно змі-
нюватися та профе-
сійно зростати, щоб 
відповідати вимогам 
часу та суспільству. 
І в авангарді цих змін 
постійно перебувають державні службовці. 
Саме тому серед реформ, які сьогодні продо-
вжує запроваджувати Уряд, важливе місце по-
сідає реформування державного управління та 
державної служби.

Протягом останніх років нам вдалося здій-
снити ряд важливих кроків, що стосуються 
побудови державної служби нового формату 
на основі принципів доброчесності та профе-
сійності. Адже від ефективності роботи дер-
жавної служби залежить суспільно-політич-
на стабільність, соціальна безпека та захист 
громадян, запровадження та реалізація ре-
форм та вирішення багатьох інших важливих 
питань.

З нагоди свята бажаю невичерпної енергії та 
наснаги у нелегкій справі служіння держави. Ві-
рю у значний потенціал державної служби за-
галом і кожного працівника зокрема. Міцного 
здоров’я, щастя, добра, життєвих гараздів.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали 
про здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно підозрюваного  

Маханькова Д. В.

Ухвалою Приморського районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області від 16.06.2021 нада-
но дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22018150000000029 від 17.04.2018 стосовно Ма-
ханькова Дмитра Вікторовича, 11.06.1993 р.н., гро-
мадянина України, останнє відоме місце реєстрації: 
Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 3-тя Сло-
бідська (Дзержинського), буд. 19, гурт. 2, підозрюва-
ного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3, 
ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Маханькова Д. В. 

при здійсненні спеціального досудового 
розслідування

Підозрюваний Маханьков Дмитро Вікторович, 
11.06.1993 р.н.,  громадянин України, останнє відо-
ме місце реєстрації: Миколаївська область, м. Ми-
колаїв, вул. 3-тя Слобідська (Дзержинського), буд. 
19, гурт. 2 у відповідності до ст. ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.06.2021 та 
30.06.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до служ-
бового кабінету № 3 слідчого відділу 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Го-
ловного управління Служби безпеки України в Доне-
цькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС слід-
чого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріу-
поль Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській облас-
тях капітана юстиції Назарука Андрія Дмитровича, за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Мор-
ських Десантників, буд. 20, для повідомлення про 
завершення досудового розслідування, відкриття й 
ознайомлення з матеріалами досудового розсліду-
вання, а також вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22018150000000029, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
17.04.2018, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110,  
ч. 2 ст. 260 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбут-
тя на виклик слідчого без поважних причин, перелік 
яких наведений у ст. 138 КПК України, настають на-
слідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28, викликає Нєвойту Віталія 
Олександровича як обвинуваченого у судове засідання 
в кримінальному провадженні № 1-кп/328/25/21 (справа 
№ 161/5452/18) за обвинуваченням Нєвойти В. О. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 29.06.2021 року 
о 13 годині 00 хвилин.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи. 

Головуючий суддя Новікова Н. В.

Втрачене свідоцтво про право власності на жит-
ло, видане 08.02.1996 Відділом приватизації викон-
кому Шевченківської районної ради народних депу-
татів м.Києва згідно з розпорядженням (наказом) 
від 07.02.1996 за №13673 на квартиру №42, що зна-
ходиться у будинку №31, розташованого по вули-
ці Котовського (теперішня Сальського Володими-
ра), власниками якої в рівних частках кожному бу-
ли: Аверкін Олександр Юрійович, Аверкіна Валерія 
Валеріївна, Аверкін Юрій Олександрович, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ПрАТ «ДАТАГРУП» інформує про зміну тарифів та 
розширення з 01.07.2021 року переліку номерів до-
ступних до замовлення в рамках телекомунікаційної 
послуги «0-800» для абонентів фізичних осіб, юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців. До за-
мовлення доступний номер «0800-10».

Отримати детальну інформацію про тарифи на по-
слугу «0-800» для абонентів фізичних осіб, юридич-
них осіб та фізичних осіб — підприємців можна на 
сайті www.datagroup.ua у розділі «Телефонія», або за 
номером гарячої лінії 0 800 21 00 00 (для абонентів 
фізичних осіб) та 0 800 21 10 00 (для абонентів юри-
дичних осіб та ФОП).

Приватний нотаріус Осадча Т. Л., 

Київський міський нотаріальний округ 

(м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 14, кв. 3) 

запрошує Дроняк-Висоцьку Олену Геннадіївну, 1971 

р.н, прибути до нотаріуса для прийняття спадщини 

на майно померлого Кольчинського Михайла 

Яковича в строк до одного місяця з моменту 

публікації. У випадку неявки спадщина буде видана 

спадкоємцям, які своєчасно прийняли спадщину.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна 

контора повідомляє про те, що після смерті 

Швидченко Г. І., 13.01.1951 року народження, 

який помер 10 березня 2019 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати 

спадщину, запрошуються до відокремленого 

підрозділу 4-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, 

вул. Василя Мельникова, 2.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)!

Інформуємо, що з 01 липня 2021 року в зв’язку  

із рішенням НКРЗІ України від 30.03.2021 № 126  

змінюються умови окремих тарифних планів  

телефонії для фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація —  

в особистому кабінеті абонента.

11.06.2021 Національний банк України прийняв рі-
шення про виключення з Державного реєстру фінан-
сових установ ТОВ «МАНІ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 
40069230), ПТ «ЛОМБАРД «АЛДАН» БЕРТОЛЬД І 
КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 23491680), ПТ «ЛОМБАРД 
«СУНДУК» ТОВ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ» (код 
ЄДРПОУ 39623089), ТДВ «СК РОКСОЛАНА» (код ЄД-
РПОУ 30001181) на підставі поданих ними заяв та 
Кредитну спілку «Партнер-Кредит» (код ЄДРПОУ 
38672271) у зв’язку із відсутністю у неї чинних ліцен-
зій на право надання фінансових послуг.

Офіційне повідомлення ПрАТ «Датагруп»
Повідомляємо, що з 01.07.2021 ПрАТ «Датагруп» 

впроваджує нові тарифи (тарифні плани) на послуги з 
доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб та юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців представників се-
реднього та малого бізнесу у с. Галицинове, Вітовського 
району Миколаївської області.

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх за-
стосування розміщено на сайті www.datagroup.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за но-
мером телефону Контакт-центру для фізичних осіб —  
0 800 210000, для юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців представників середнього та малого бізнесу — 
0 800 211000.

Приватний нотаріус Сумського міського 
нотаріального округу Онопрієнко А. В. розшукує 
спадкоємця за законом після померлого 4 січня 

2021 року Міхна Петра Петровича (місце реєстрації: 
м. Суми, вул. Леваневського, буд. 12, кв. 99)  

Міхно Віталія Петровича, 02.05.1970 р.н..  
Прошу звернутися до 04 липня 2021 року  
за адресою: м. Суми, вул. Леваневського,  

буд. 2, прим. 52, тел. (0542) 25-42-89,  
066 14-00- 255, E-mail: nuto4kal985@gmail.com.

Повідомлення про ухвалення слідчим 

суддею рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського місь-

кого суду від 18.06.2021 надано дозвіл на здійснен-

ня спеціального досудового розслідування у межах 

кримінального провадження стосовно підозрюваної 

Чорної Олени Миколаївни, 08.12.1969 р.н.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 

27.05.1962 р.н., уродженець с. Лози, Антрацитівського райо-
ну Луганської області, житель с. Кошари, вул. Першотравне-
ва, 20, Антрацитівського району Луганської області, на під-
ставі ст.ст.134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 08 липня 2021 року о 09-30 год. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 
поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Вишновецького Сергія Володимировича, 
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя О. Б. Лазарів

Приватний нотаріус Баштанського районного  
нотаріального округу Миколаївської області  
Паліюк Л. M. повідомляє, що після смерті 09 люто-
го 2021 року Павленка Андрія Миколайовича, 1954 
року народження, відкрилася спадщина. Прошу його 
спадкоємців до 09 серпня 2021 року звернутися до 
офісу приватного нотаріуса, що знаходиться за адре-
сою: м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Гагарі-
на, 11/2 (т. 097-93-165-48). Після спливу 6-ти місяч-
ного строку з часу відкриття спадщини свідоцтва про 
право на спадщину будуть видані спадкоємцям, які 
прийняли спадщину.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає обвинуваченого Галунку Олександра Олексійовича, 
23.05.1996 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька 
область, Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Остров-
ського, 16, кв. 6) у підготовче судове засідання для здійснен-
ня спеціального судового провадження у кримінальному 
провадженні № 22019050000000217, внесеному до Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань від 02.10.2019 
року (справа № 328/769/20) за обвинуваченням Галунки О. О. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 01 липня 2021 ро-
ку о 10-00 годині в залі судового засідання за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У ра-
зі неявки обвинуваченого Галунки О. О. кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за його відсутності. Колегія суд-
дів: головуючий суддя Петренко Л. В., судді: Новікова Н. В., 
Андрющенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володими-
рівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 12, 
кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціально-
го судового провадження у кримінальному проваджен-
ні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа  
№ 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О. В. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 02.07.2021 ро-
ку о 09-00 годині в залі судового засідання за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. 
У разі неявки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне 
провадження буде здійснюватися за її відсутності. Коле-
гія суддів: головуючий суддя  Коваленко П. Л., судді Но-
вікова Н. В., Петренко Л. В.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

16.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті Бородкіна Віктора Петровича, 06.07.1938 р.н., 
який помер 27.07.2020 р., місце народження: м. До-
нецьк. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають 
прийняти спадщину, в тому числі, які були зареєстрова-
ні з померлим на день його смерті, та представників ма-
лолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців 
за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до Гла-
говської О. В, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде ви-
дана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщи-
ну подавши заяву нотаріусу.

Повістка про виклик підозрюваної 
при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Ульянова Марина Олександрівна, 
02.11.1982 р.н., зареєстрована: м. Оде-
са, вул. Середньофонтанська, б. 14, кв. 
13, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 
135, 297-5 КПК України Вам необхідно 
з’явитися в каб. № 14 до ст. слідчого в 
ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Васильченка 
В.О., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 
43, т. 0487292505, для проведення слід-
чих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018160000000058:

- 26.06.2021 о 10 год. 00 хв. для допиту 
як підозрюваного та для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження 
№ 22018160000000058;

- 29.06.2021 о 10 год. 00 хв. для озна-
йомлення з матеріалами кримінального 
провадження № 22018160000000058.

Поважні причини неприбуття та наслід-
ки неприбуття зазначені у статтях 138-139 
КПК України.

При собі необхідно мати документи, що 
посвідчують особу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваний Буглак Віктор Олексійович, 27.01.1956 
р.н., зареєстрований за адресою: м. Маріуполь, вул. Со-
нячна, буд. 1, кв. 57 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 25 червня 2021 
о 10 год. 00 хв. до каб. № 8 СВ Маріупольського РУП 
ГУНП в Донецькій області, який розташований за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Фонтанна, 
буд. 87, до слідчого Глущенко К.П. для вручення пові-
домлення про підозру, проведення допиту у якості пі-
дозрюваного, вручення клопотання про обрання запо-
біжного заходу у межах кримінального провадження 
№42021052290000021 від 29.04.2021 за ч. 1 ст. 209 КК 
України у порядку ст. 278, 184 КПК України.

Оголошення  
про результати проведення конкурсу  

щодо будівництва житла для військовослужбовців 
та членів їх сімей на земельних ділянках,  

що належать до земель оборони

1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони Украї-
ни, ЄДРПОУ 00034022.

2. Предмет конкурсу: відбір найкращої пропозиції що-
до будівництва житла для військовослужбовців та чле-
нів їх сімей на земельних ділянках в м. Миколаїв, ка-
дастрові номери 4810137200:01:022:0015, :0014, :0013, 
:0005.

3. Конкурс проведено 16.06.2021.
4. За результатами проведення конкурсу прийнято рі-

шення про визнання конкурсної пропозиції ТзДВ «Ми-
колаївський домобудівельний комбінат» найкращою та 
визнання ТзДВ переможцем конкурсу.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

16.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродо-
нецького міського нотаріального округу Луганської обл. 
Глаговською О. В. була заведена спадкова справа піс-
ля смерті Ромашової Лариси Федорівни, 24.02.1949 р.н., 
яка померла 18.12.2019 р., місце народження: м. Хрус-
тальний, Луганська обл. Для встановлення кола спад-
коємців, які бажають прийняти спадщину, в тому числі, 
які були зареєстровані з померлою на день її смерті, та 
представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а та-
кож спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу 
з’явитися до приватного нотаріуса Глаговської О. В., за 
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Мен-
делєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши 
заяву нотаріусу.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні блан-
ки: ОСЦПВВНТЗ серія AP: 7592711; Зелена Картка «Вся система, Азербайджан: 
14204824, 14954073-14954074; Зелена Картка «Білорусь, Молдова, Росія, Азер-
байджан»: 15007340; добровільне страхування відповідальності за оплату нада-
них послуг під час поїздки за кордон: 3284109-3284110, 3109910. 

Свідоцтво про право власності 

на судно «Тайгер», що належить Мінаєвій Вікторії Артурівні, 

в зв’язку з втратою вважати недійсним. 

Втрачені службове посвідчення УАБ ДУС №367 від 16.09.2019 р. 

та електронна перепустка АПУ №303 від 16.04.2019 р. 

на імя Юрчука М. М., вважати недійсними.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обви-
нуваченого Михайлова Миколу Петровича, 23.09.1959 р.н. (за-
реєстроване місце проживання: Донецька обл., смт Старобе-
шеве, просп. Донецький, 18, кв. 6) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінально-
му провадженні № 2201705010000000224 від 08.07.2017 (спра-
ва № 328/921/18) за обвинуваченням Михайлова М. П. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 01.07.2021 року о 14-30 год. в залі 
судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Михайло-
ва М. П. кримінальне провадження буде здійснюватися за його 
відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Погрібна О. М., Новікова Н. В.

В провадженні судді Білоцерківського місь-
крайонного суду Київської області Ларіної О. В. 
перебуває обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Цибуленка Віта-
лія Валерійовича за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014110000000304 від 01.10.2014 року.

Розгляд підготовчого судового засідання від-
будеться 20 липня 2021 року о 10 год. 00 хв. в 
приміщенні Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Суддя Ларіна О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачених Малову Катерину Валері-
ївну, 27.02.1980 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Севастопольська, 65, міс-
це фактичного проживання: м. Донецьк, вул. Текстильників, 11, кв. 21) та Павленко Катерину Олек-
сандрівну, 17.04.1986 р.н. (зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, вул. Топчієва, 70, місце 
фактичного проживання: м. Донецьк, проспект Ленінський, 1а, кв. 47) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 22017060000000053 
від 16.06.2016 (справа № 296/10126/17) за обвинуваченням Малової К. В. та Павленко К. О. у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
02.07.2021 року о 14-00 годині в залі судового засідання за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачених Малової К. В. та Павленко К. О. криміналь-
не провадження буде здійснюватися за їх відсутності. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л. 
судді: Погрібна О. М., Новікова Н. В.
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ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264934)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з геологічного вивчення нафтогазонос-

них надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Угодою про 
розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №1 та згідно спеціального дозволу на користування надрами №5151 
від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Балаклійська.

В адміністративному відношенні Балаклійська ділянка знаходиться в межах Лозівського, Ізюмського та 
Чугуївського районів Харківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 1119,25 км2. Розши-
рення та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
                                                                                             (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
           (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають зау-

важення та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 276 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 24.06.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Лозівська районна рада, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10А.
Ізюмська районна рада, Харківська область, м. Ізюм, пл. Центральна, 1.
Чугуївська районна рада, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
E-mail: nec-kanc@ua.energy
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва: (варіанти): діюча електрична підстанція 330 кВ «Ко-

вель», що підлягає реконструкції, знаходиться по вул. Варшавській, 19, м. Ковель, Волинська обл. 
3. Характеристика діяльності (об’єкта): передавання електричної енергії існуючим та новим споживачам.
Технічні і технологічні дані: Реконструкція ПС 330 кВ «Ковель» з впровадженням автоматизованої системи керу-

вання технологічними процесами (АСКТП). Волинська область,  м. Ковель, вул. Варшавська, 19. Планується рекон-
струкція ОРУ 330, 110, 35 кВ та повний демонтаж ОРУ 220 кВ, встановлення АТ-4  та нових будівель БРП 1 суміще-
не з ЗПК та БРП 2. Окрім 4-х вимикачів 110 кВ і їх ТС 110 кВ, п’яти вимикачів 35 кВ чотирьох комплектів ТС 35 кВ, 
одного комплекту ОПН 35 кВ , струмообмежуючого реактора та роз’єднувачів його приєднання.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: задоволення потреб електропостачання нових та 
підвищення надійності і якості електроживлення існуючих споживачів.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земляних — Реконструкція проводиться без розширення існуючої території ділянки ПС. 
сировинних — забезпечується будівельно-монтажною організацією (Підрядником), реконструкція ведеться на 

завезених матеріалах;
енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) —  електропостачання та водопостачання для потреб будівни-

цтва — від мереж підстанції за окремими ТУ та договорами на приєднання.
водних — під час реконструкції підстанція буде забезпечуватись привозною водою;
трудових — під час реконструкції забезпечує генпідрядник, 
під час експлуатації — забезпечує Замовник, збільшення чисельності обслуговуючого персоналу ПС у зв’язку з 

реконструкцією не передбачено.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):
під час будівництва — забезпечує Підрядник,  
під час експлуатації — забезпечує Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — напруженість ЕМП відповідно до ДСН 

239-96 та ДСНіП 3.3.6-096-2002;  рівень шуму  відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шу-
му в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» (Наказ МОЗ від 22.02.2019 
№463).

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: вирішується у проекті.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — не передбачається;
повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від не-

організованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівель-
ної техніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до 
парникових газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 
мг/м3, клас небезпеки 4, можливі викиди забруднюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення 
власних потреб у разі аварійних ситуацій;

водне — не передбачається;
ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці нового елек-

тротехнічного обладнання (на відкритій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), порушення природ-
ного стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля підстанції відсутні, вирубка деревно-ча-
гарникової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на тери-
торії підстанції, після завершення БМР заплановано виконати відновлення трав’яного покриву;

навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструкції  матиме місце тимчасовий негативний 
вплив на соціальне середовище м. Ковель в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час екс-
плуатації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;

навколишнє техногенне середовище — немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного за-

хоронення: 
Утворення нових видів відходів в результаті реконструкції не передбачається
11. Обсяги виконання ОВНС: 
окремим томом відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: Стаття в газеті.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (Замовник): 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 25
E-mail: nec-kanc@ua.energy
2. Місце розташування майданчиків (траси) будівництва: (варіанти): діюча електрична підстанція 220 кВ «Борис-

лав», що підлягає реконструкції, знаходиться по вул. Братів Лисиків, 3А, м. Борислав Дрогобицького р-ну, Львівської 
обл. 

3. Характеристика діяльності (об’єкта): передавання електричної енергії існуючим та новим споживачам.
Технічні і технологічні дані: Реконструкція ПС 220 кВ «Борислав» з впровадженням автоматизованої системи керу-

вання технологічними процесами (АСКТП). Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Борислав, вул. Братів Лисиків, 3А. 
Планується реконструкція ВРУ 220, 110, 35 кВ з демонтажем та повною заміною всього існуючого обладнання, пор-
талів та опорних конструкцій, окрім АТ-1 та АТ-2, ТН-220 кВ та одного комплекту ОПН 220 кВ, окрім вимикачів ПЛ 110 
кВ «Дрогобич-21», «ШЗВ»,  ПЛ 110 кВ «Дрогобич-20», «Автотрансформатор АТ-1», ТС-110 кВ приєднання «ШЗВ», 
двох комплектів шинних трансформаторів напруги та одного комплекту ОПН 110 кВ. 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: задоволення потреб електропостачання нових та під-
вищення надійності і якості електроживлення існуючих споживачів.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земляних — Реконструкція проводиться без розширення існуючої території ділянки ПС. 
сировинних — забезпечується будівельно-монтажною організацією (Підрядником), реконструкція ведеться на за-

везених матеріалах;
енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) — електропостачання та водопостачання для потреб будівництва 

— від мереж підстанції за окремими ТУ та договорами на приєднання, або привозною водою та дизель-генераторами.
водних — під час реконструкції підстанції підрядник забезпечує привозною водою або від мережі ПС з встановлен-

ням додаткового обліку;
трудових — під час реконструкції забезпечує генпідрядник; 
під час експлуатації — забезпечує Замовник, збільшення чисельності обслуговуючого персоналу ПС у зв’язку з ре-

конструкцією не передбачено.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):
під час будівництва — забезпечує Підрядник,  
під час експлуатації — забезпечує Замовник.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами — напруженість ЕМП відповідно до ДСН  

239-96 та ДСНіП 3.3.6-096-2002;  рівень шуму  відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в 
приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» (Наказ МОЗ від 22.02.2019 №463).

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: вирішується у проекті.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — не передбачається;
повітряне — під час реконструкції матимуть місце викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неор-

ганізованих джерел викидів (зварювальних апаратів), пересувних джерел викидів (автотранспорту та будівельної тех-
ніки) тощо, під час експлуатації — на підстанції встановлюється елегазове обладнання, елегаз належить до парнико-
вих газів, ОБРВ елегазу (суміші газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) становить 21 мг/м3, клас 
небезпеки 4, можливі викиди забруднюючих речовин  від резервного дизель-генератора для живлення власних по-
треб у разі аварійних ситуацій;

водне — не передбачається;
ґрунт — реконструкція ПС передбачає демонтаж старого обладнання та встановлення на його місці нового елек-

тротехнічного обладнання (на відкритій території ПС та у приміщеннях підстанційних будівель), порушення природно-
го стану ґрунтів в межах території ПС (на місцях виконання БМР);

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — заповідні об’єкти біля підстанції відсутні, вирубка деревно-чагар-
никової рослинності не передбачена, під час реконструкції матиме місце порушення трав’яного покриву на території 
підстанції, після завершення БМР;

навколишнє соціальне середовище (населення) — під час реконструкції  матиме місце тимчасовий негативний 
вплив на соціальне середовище м. Борислав в результаті проїзду автотранспорту та будівельної техніки, під час екс-
плуатації — звільнення постійного обслуговуючого персоналу ПС після проведення реконструкції;

навколишнє техногенне середовище — немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного за-

хоронення: 
Нових видів відходів виробництва не передбачається.
11. Обсяги виконання ОВНС: 
окремим томом відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: оголошення в газеті.



23 червня 2021 року, середа, № 118 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264935)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з геологічного вивчення нафтогазонос-

них надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Угодою про 
розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №2 та згідно спеціального дозволу на користування надрами №5152 
від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Бузівська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Бузівська.

В адміністративному відношенні ділянка Бузівська знаходиться в межах Красноградського району Хар-
ківської області та Дніпровського і Новомосковського районів Дніпропетровської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 669,65 км2. Розши-
рення та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
                                                                                             (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
           (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають зау-

важення та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 281 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 24.06.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Красноградська районна рада, Харківська область, м. Красноград, вул. Соборная, 58-а.
Дніпровська районна рада, Дніпропетровська область, смт Слобожанське, вул. Теплична, буд. 5.
Новомосковська районна рада, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Шевченка, буд.7.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20191264933)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої  
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності згідно з геологічного вивчення нафтогазо-

носних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти 
і газу (промислова розробка родовища) та виконання робіт (провадження діяльності), передбачених Уго-
дою  про розподіл вуглеводнів від 31.12.2020 р. №4 та згідно спеціального дозволу на користування надра-
ми №5154 від 29.03.2021 р., які видобуватимуться у межах ділянки Іванівська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі буріння пошукових, розвідувальних сверд-
ловин та здійснення тривимірного сейсмічного дослідження протягом етапу геологічного вивчення. У разі 
відкриття родовища вуглеводнів та переходу до промислової розробки, передбачено облаштування родо-
вища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та будівництво установки підготовки вуглеводневої 
сировини з подальшим підключенням до неї свердловин. Буде застосований метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, конденсат, газ сланцевих 
товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ. 

Буріння передбачається здійснювати роторним способом за допомогою бурових верстатів з дизельним 
приводом. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ.

Роботи на ділянці буде здійснювати інвестор Акціонерне товариство (АТ) «Укргазвидобування» та / або 
підрядні організації на замовлення АТ «Укргазвидобування» з метою реалізації угоди про розподіл вугле-
воднів, які видобуватимуться в межах ділянки Іванівська.

В адміністративному відношенні Іванівська ділянка знаходиться в межах Чугуївського, Лозівського, Хар-
ківського та Красноградського  районів Харківської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 841,61 км2. Розши-
рення та зменшення меж ділянки не передбачається).

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння сверд-

ловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв›язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде — Висновок з оцінки впливу на довкілля, у яко-

му визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що надається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, нада-
ні після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ____________________________________________________
                                                                                             (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________________
           (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 

до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають зау-

важення та пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та конт-

ролю,
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
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 277 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 

від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 24.06.2021 р.:
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,
контактна особа — Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Чугуївська районна рада, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 29.
Лозівська районна рада, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10А.
Харківська районна рада, Харківська область, м. Харків, вул. Григорівське шосе, буд. 52.
Красноградська районна рада, Харківська область, м. Красноград, вул. Соборная, 58-а.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +17 +22 +31 +36 Черкаська +17 +22 +31 +36
Житомирська +17 +22 +30 +35 Кіровоградська +17 +22 +30 +35
Чернігівська +17 +22 +31 +36 Полтавська +17 +22 +31 +36
Сумська +17 +22 +31 +36 Дніпропетровська +17 +22 +30 +35
Закарпатська +16 +21 +31 +36 Одеська +16 +21 +27 +32
Рівненська +17 +22 +30 +35 Миколаївська +16 +21 +29 +34
Львівська +16 +21 +30 +35 Херсонська +17 +22 +28 +33
Івано-Франківська +16 +21 +29 +34 Запорізька +17 +22 +28 +33
Волинська +17 +22 +30 +35 Харківська +17 +22 +31 +36
Хмельницька +16 +21 +30 +35 Донецька +18 +23 +30 +35
Чернівецька +16 +21 +29 +34 Луганська +17 +22 +31 +36
Тернопільська +16 +21 +30 +35 Крим +17 +22 +27 +32
Вінницька +16 +21 +31 +36 Київ +20 +22 +33 +35

Укргiдрометцентр

Смертельний шлях до Європи
ПРАВА ЛЮДИНИ. Починаю-

чи з 2018 року, під час  спроби 
потрапити до Європи загинули 
щонайменше 440 дітей-біжен-
ців і мігрантів. Такі дані надає не-
прибуткова європейська мере-
жа UNITED, заснована 1992 ро-
ку у Франції. Серед жертв дво-
річний курдський хлопчик з Іра-
ку Мавда Шаурі, у якого влучи-
ла куля бельгійського поліцей-
ського під час погоні на авто-
страді 2018-го, і 17-річний Тран 
Нгок Хіє, який задихнувся в ку-
зові вантажівки, що прямувала 
в графство Ессекс в Англії 2019 
року. Багато дітей загинули, до-
бираючись морем з Близько-
го Сходу до Греції та Туреччи-
ни. Так, як у 2015-му це трапило-
ся з трирічним сирійським хлоп-
чиком Айланом Курді. Фото йо-
го крихітного тіла, яке хвилі ви-
кинули на берег турецького пля-
жу, облетіло весь світ.

Однак діти не єдині жерт-
ви нелегальної міграції. Згід-
но з даними UNITED, починаю-
чи з 1993 року, кількість смер-
тей серед мігрантів, котрі на-
магалися дістатися країни сво-
єї мрії, становить майже 45 ти-
сяч. Більшість із них потонула. 
Проте, за словами директора 

UNITED Герта Атеса, статисти-
ка смертей серед нелегальних 
мігрантів враховує також само-
губства в центрах тимчасового 
утримання. Ця сумна статисти-
ка неповна, оскільки ніхто до-
стеменно не знає, скільки гине 
тих мігрантів, яких депортують 
до африканських країн, де їх-

ній шлях часто пролягає через 
пустелю. 

Проаналізувавши особисті 
дані майже 45 тисяч загиблих 
нелегальних мігрантів, експер-
ти UNITED змогли приблизно 
встановити, скільки серед них 
було неповнолітніх. Так, у пе-
ріод із січня 2018 року по чер-

вень 2021-го на шляху до Єв-
ропи загинуло щонайменше 
440 дітей, серед них 35 немов-
лят. Статистика свідчить, що 
серед загиблих було 33 вагітні 
жінки. Більшість дітей загинула 
у водах Середземного моря, бі-
ля узбережжя Лівії, Туреччини 
та Марокко.

Знайдені «алмази» виявилися кварцом
ДІАМАНТОВА ЛИХОМАН-

КА. Уряд Південної Африки 
офіційно заявив, що каміння, 
знайдене поблизу села Квах-
латі, що розташоване на від-
стані понад 300 км на півден-
ний схід від Йоганнесбурга, — 
не алмази, а кварц.

Уперше схоже на діаман-
ти каміння знайшов місцевий 
пастух. Знахідка спричини-
ла справжній переполох. І ти-
сячі людей рушили до Квах-
латі в надії знайти дорогоцінні 
алмази. Але після проведення 

тестів чиновники заявили, що 
це кристали кварцу, які мають 
значно меншу цінність. Кварц 
— один з найпоширеніших мі-
нералів на Землі. «Тести оста-
точно засвідчили, що камін-
ня, виявлене в цьому районі, 
не алмази», — йдеться в заяві 
південноафриканського уряду.

Діамантова лихоманка спа-
лахнула в одному з найбідні-
ших регіонів Південної Афри-
ки, розповідає ВВС. Нині ця 
країна, що потерпає від висо-
кого рівня бідності, зазнала 

сплеску безробіття на тлі пан-
демії коронавірусу. Тому від-
криття ймовірного алмазного 
родовища в Квахлаті виклика-
ло спочатку радість і надію, а 
потім сум і роздратування міс-
цевого населення, яке відчай-
душно намагається боротися з 
бідністю.

Але геологічні досліджен-
ня, проведені в цьому районі, 
засвідчили, що місце, де зна-
йшли каміння, географічно 
розташоване на краю долери-
тового горизонту Кару — зо-

ни, де алмази зазвичай не зна-
ходять. Геологічна рада ПАР 
збирається проводити подаль-
ші дослідження, щоб з’ясувати, 
чи є в районі поклади інших ко-
рисних копалин, що дасть змо-
гу створити робочі місця й по-
ліпшити життя десятків тисяч 
людей, які живуть у цьому ре-
гіоні. Уряд також звернувся до 
населення з проханням припи-
нити стихійні розкопки, оскіль-
ки незаконні видобувні роботи 
негативно позначаються на до-
вкіллі.

Бельгія поверне Конго всі незаконно вивезені 
культурні цінності

ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ. Бельгій-
ський уряд оголосив, що повер-
не в Конго ті експонати з Музею 
Африки, розташованого в місті 
Тервюрені, які опинилися в екс-
позиції музею незаконним шля-
хом. 

Королівський музей Цен-
тральної Африки було збудова-
но в Бельгії 1897 року. Тодішній 
правитель країни король Лео-
польд ІІ наказав створити такий 
музей до проведення Міжнарод-
ної виставки, яку 1897 року при-
ймав Брюссель. Так король хо-
тів продемонструвати свої ко-
лоніальні здобутки, зокрема 
завоювання Вільної держави 
Конго, яка існувала в Африці з 
1885 до 1908 року та вважала-
ся приватною власністю Лео-
польда ІІ. Щоб тримати в поко-
рі місцеве багатомільйонне на-
селення, бельгійський король за 
власний кошт створив приват-
ну армію, сформувавши її з міс-
цевих войовничих племен, яки-
ми командували офіцери-євро-
пейці. Підкорення місцевого на-
селення Конго тривало десять 
років і супроводжувалося кри-

вавими розправами, пограбу-
ваннями, розкраданням природ-
них багатств. У 1908 році під тис-
ком міжнародної громадськос-
ті бельгійський парламент взяв 
на себе відповідальність за Віль-
ну державу Конго. І лише 1960 
року бельгійський уряд ухвалив 
рішення надати своїй колонії не-
залежність. 

До 1960-го експозиція Музею 
Африки в Тервюрені мала коло-
ніальний характер, а після про-
голошення незалежності Кон-
го від Бельгії музей сконцен-
трувався на представленні ет-
нографії та антропології Афри-
ки. У 2013 році його закрили на 
широкомасштабну реставрацію, 
на яку було витрачено майже 80 
мільйонів євро. У 2018-му Му-
зей Африки знову відчинив две-
рі для відвідувачів. 

В останні кілька років Бельгія 
проходить новий період деколо-
нізації. Нині в суспільстві трива-
ють серйозні дискусії щодо уві-
ковічення пам’яті суперечливої 
постаті Леопольда ІІ. Чимало по-
літиків і громадських організацій 
ратують за те, щоб прибрати з 

площ бельгійських міст численні 
пам’ятники королю-колонізато-
ру. У світлі цих процесів бельгій-
ський уряд ухвалив рішення, що 
всі предмети, які мають історич-
ну й художню цінність і незакон-
но потрапили в Бельгію з Кон-
го в період з 1885 по 1960 ро-
ки, має бути повернуто й пере-
дано законним власникам чи їх-
нім спадкоємцям. Як пояснили в 
уряді, йдеться про будь-які пред-
мети, які вкрали, здобули силою 
або які вважаються воєнними 
трофеями. 

Це рішення уряду не означає 
негайного повернення всіх пред-
метів до Конго. Як пояснив дер-
жавний секретар з питань нау-
ки Томас Дермін, своїм рішен-
ням бельгійський уряд відреагу-
вав на вимогу президента Кон-
го Фелікса Чісекеді, який у 2019 
році звернувся з проханням до 
Брюсселя повернути вкраде-
ні історичні цінності до дня від-
криття Національного музею 
у Кіншасі. Але щоб гарантува-
ти безпеку цих предметів, про-
цес повернення має відбуватися 
поступово, вважають у бельгій-

ському уряді. Держсекретар за-
певнив, що всіх їх неодмінно по-
вернуть в Конго. «Ці речі нам не 
належать,  крапка. Немає зна-
чення, чи у влади Конго достат-
ньо можливостей, щоб зберіга-
ти свою культурну спадщину, чи 
ні, це не впливає на те, що во-
ни не наша власність», — наго-
лосив Томас Дермін.

Навіть за умови повернен-
ня сумнівних експонатів до Кон-
го, експозиція Музею Африки не 
надто збідніє. За даними бель-
гійського уряду, в колекції му-
зею було виявлено 883 експо-
нати, які становлять відсоток від 
усього каталогу музею, що по-
трапили в Бельгію незаконно. 
Близько 58% експонатів, тобто 
50 тисяч одиниць, було отрима-
но цілком легально — придба-
но або передано музею за запо-
вітом. Походження майже 40%, 
або 35 тисяч експонатів, просте-
жити складно. Щоб розставити 
всі крапки над «і», уряди Бель-
гії та Конго створять спільну ко-
місію, що встановить, як той чи 
той предмет потрапив в Музей 
Африки в Тервюрені. 

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 

Знайшли картину 
Кандинського, яку 
вважали втраченою

МИСТЕЦТВО. Картину російського художника Василя Кандин-
ського, яку протягом останніх 70 років вважали втраченою, вияви-
ли в Німеччині. Це відкриття вже охрестили мистецько-історичною 
сенсацією. Геометричну акварель під назвою «Вигнуті вершини» 
продали на аукціоні в Мюнхені минулими вихідними за 1,13 міль-
йона євро, що втричі перевищило її оціночну вартість у 300 тисяч 
євро. 

Завдяки геометричним формам і м’якій палітрі кольорів цю кар-
тину вважали однією з найвідоміших у доробку художника. Кар-
тину було написано у 1927 році, її  виставляли в Берліні, Парижі, 
Стокгольмі та Брюсселі. Востаннє «Вигнуті вершини» демонстру-
вали публіці в 1932 році, повідомляє аукціонний дім Ketterer. Потім, 
як вважалося, роботу було продано, і з 1949 року її ніхто не бачив. 

Проте цього року в травні картину знайшли. З’ясувалося, що 
весь цей час вона перебувала в приватній колекції людини, яка жи-
ве в німецькому регіоні Північний Рейн-Вестфалія. Художник-аван-
гардист Василь Кандинський вважається засновником мистецької 
течії абстракціонізму. Він народився в Москві в родині комерсан-
та. Через п’ять років його 
родина переїхала в Оде-
су. Тут Кандинський за-
кінчив гімназію, а худож-
ню освіту здобував у Ки-
єві, де вчився в україн-
ського художника-живо-
писця Миколи Пимонен-
ка, який викладав у Ки-
ївській рисувальній шко-
лі, заснованій художни-
ком Миколою Мураш-
ком. Протягом кількох 
років Кандинський жив у 
Німеччині і викладав там 
у школі мистецтв і архі-
тектури Баугаус у Вей-
марі, поки її у 1933 році 
не закрили нацисти. Піс-
ля цього Кандинський 
виїхав до Франції, де й 
помер у 1944-му у віці 77 
років. 
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У пошуках кращої долі  
біженці продовжують рватися  
до Європи й гинути на цьому 

складному шляху
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