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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 2 серпня 2018 року
USD 2696.2130 EUR 3153.4907 RUB 4.3099 / AU 329679.44 AG 4160.26 PT 224055.30 PD 250208.57

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Новий експрес  
до Борисполя довезе

АКТУАЛЬНО. Усі будівельні роботи планують завершити  
до 1 грудня 2018 року

Прем’єр-міністр про останню інформацію Державної 
фіскальної служби щодо перебігу кампанії «Україна  
без контрабанди»

Один крок до чверті 
мільярда доларів 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. «Сенат США ухвалив раніше прого-
лосований Палатою представників проект закону про бюджет 
США на 2019 рік на потреби національної оборони, яким санк-
ціоновано надання тамтешньому Міноборони 250 мільйонів до-
ларів для безпекової допомоги Україні. Із цієї суми 50 мільйонів 
спрямують на летальні види озброєнь», — ідеться на сторінці у 
Фейсбуці Посольства України в США.

До документа внесено основні положення проекту закону 
про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, яким перед-
бачено допомогу Україні в посиленні спроможностей захис-
ту від кібератак, посиленні безпеки комп’ютерних мереж ор-
ганів державної влади, зменшенні залежності від російських 
інформаційних і комунікаційних технологій, сприянні участі у 
програмах обміну інформацією. Підтверджено також відданість 
США Хартії про стратегічне партнерство між з Україною, Буда-
пештському меморандуму й підтримці співпраці нашої країни з  
НАТО. 

Закон про бюджет США на 2019 рік на потреби національної 
оборони набуде чинності після підписання президентом США.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

415 млрд грн
надійшло до державного бюджету  

за сім місяців року. Це на 18% більше, 
ніж торік за аналогічний період 

«У липні ми отримали  
до бюджету плюс  

3,2 мільярда гривень.  
Це кошти, на які треба 

модернізувати  
країну».

Сонячні панелі бережуть  
нерви й кошти

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. Ви-
користання сонячних панелей 
стрімко набирає популярнос-
ті серед населення. У другому 
кварталі цього року ще 1107 ро-
дин перейшли на використан-
ня енергії сонця, що вдвічі біль-
ше, ніж у першому кварталі цьо-
го року.

Станом на кінець першого 
півріччя 2018-го вже 4660 при-
ватних домогосподарств вста-
новили сонячні панелі загаль-
ною потужністю майже 90 МВт. 
Інвестиції становили близько 88 
мільйонів євро.

«Така активність населен-
ня приємно вражає і доводить, 
що у червні 2015 року ми запро-
вадили ефективний стимул — 
прив’язаний до курсу євро «зеле-
ний» тариф для приватних СЕС 
потужністю до 30 кВт», — пояс-
нив голова Державного агент-
ства з енергоефективності та 

енергозбереження Сергій Сав-
чук. Лідери за кількістю встанов-
лених приватних сонячних елек-
тростанцій —Київська, Дніпропе-
тровська й Тернопільська облас-
ті, повідомляє прес-служба Дер-
женергоефективності.

Окрім очевидних переваг 
СЕС для населення, сонячні 
станції приватних домогоспо-
дарств — чудовий приклад роз-
поділеної генерації, що пози-
тивно впливає на збалансова-
ну роботу енергосистеми. Висо-

кий попит домогосподарств на 
сонячні панелі стимулює бізнес 
встановлювати вітчизняні ви-
робничі потужності в цій галузі.

У березні цього року в міс-
ті Енергодар на Запоріжжі роз-
почав роботу завод, що успіш-
но виробляє сонячні панелі для 
населення та бізнесу. Саме за-
вдяки таким потужностям ство-
рюються додаткові робочі місця, 
активізується бізнес у суміжних 
галузях, зростають надходжен-
ня до місцевих бюджетів.

Затримок пенсій більше не буде
СОЦПОЛІТИКА. У резуль-

таті проведення розсліду-
вання затримки виплат пен-
сій у липні має бути назва-
но причину, яка призвела до 
такої неприпустимої ситуа-
ції, наголошує віце-прем’єр-
міністр Павло Розенко.

«Затримки з пенсійни-
ми виплатами у період, ко-
ли економічна ситуація за-
галом стабільна, неприпус-
тимі. Цьому немає жодно-
го виправдання. Як люди-
на, що свого часу мала без-
посередній контакт з Пен-
сійним фондом з точки зору 
управління і взаємодії з ним 
у кризових ситуаціях, ска-
жу, що ні у 2008—2009, ні у 
2014—2016 роках (а це бу-
ли кризові роки для економі-
ки і загалом фінансової сис-
теми України) я такого не 
пам’ятаю», — зазначає уря-
довець.

«Я не вважаю, що до за-
тримок із виплатами пен-
сій призвели якісь дії Пен-
сійного фонду, адже він у 
цій ситуації слугує своєрід-
ною касою, куди надходять 
кошти, які відразу виплачу-
ють людям. Пенсійний фонд 
не займається бізнесом чи 
управлінням коштів, — ци-
тує слова Павла Розенка 
прес-служба віце-прем’єра. 
— Певні розриви в касових 
розрахунках стаються че-
рез механізм надходження 
коштів до Пенсійного фон-
ду, але це не кризова ситу-
ація. Це стандартна ситуа-
ція, яка завжди врегульо-
вувалася через взаємодію 
у трикутнику Мінсоцполіти-
ки — Мінфін — Держказна-
чейство». 

Тому уряд має ґрунтов-
но з’ясувати, чому в цьому 
трикутнику не було вчас-

но ухвалено управлінське 
рішення щодо надання по-
зики Пенсійному фонду. 
Слід з’ясувати, який чин-
ник спрацював і чому Пен-
сійний фонд, який вчасно 
звернувся по надання пози-
ки, не отримав її. 

«Вважаю, що службове 
розслідування цього питан-
ня буде об’єктивним і назве 
справжню причину, — на-
голосив Павло Розенко. — 
Переконаний, що із цієї си-
туації всі зроблять правиль-
ні висновки, й до кінця ро-
ку жодних затримок з пен-
сіями в Україні не буде. А в 
майбутньому взаємодія між 
фінансовими і соціальними 
органами буде тіснішою».

Віце-прем’єр зауважив, 
що на сьогодні ситуацію із 
затримкою пенсій повністю 
врегульовано і всі виплати 
здійснено.
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ДОКУМЕНТИ

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

Номера лотів: F91G31205- F91G31212
Короткий опис активів  
(майна) в лотах

I. Нежитлова нерухомість  
за наступними адресами:
– м. Кременчук, пров. Героїв  
Бреста, 79А 
– м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 51
– м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, 4  
(з лічильником)
– м. Одеса, проспект Добровольського, 129
– м. Черкаси, бул. Шевченка, 176
– м. Рівне, вул. Чорновола В’ячеслава, 17 
(з основними засобами – 6 шт.) –   
всього 6 лотів
II. Житловий будинок та земельні  
ділянки за адресою: Київська обл.,  
Баришівський р-н, с. Перемога,  
вул. Київська, 17
III. Приміщення в житловому будинку  
за адресою: 
м. Одеса, вул. Космонавтів, 3

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

13.08.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
38827-asset-sell-id-176148

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться 
кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за 
№ 22016130000000053 від 22.02.2016 року за 
обвинуваченням Конопльової Світлани Юріївни 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області Мартинюк В. Б. викликає об-
винувачену Конопльову Світлану Юріївну, 
27.11.1964 р.н., яка зареєстрована за адресою: 
Луганська область, Новоайдарський район,  
м. Щастя, вул. Енергетиків, 18/63, у судове засі-
дання 13.08.2018 року о 14.15 год. у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибула за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового судового засідання і вживає захо-
дів до забезпечення її прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на 
неї грошового стягнення в порядку, передбаче-
ному главами 11 та 12 КПК України та здійснити 
спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 409/1369/16-к стосовно Лукашова Ста-
ніслава Миколайовича, 13.05.1977 року народжен-
ня, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
смт Білокуракине, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Ва-
лентина Олександровича, останнє місце реєстра-
ції: Луганська область, Білокуракинський район  
с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачу-
ється за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України, Орлов Валентин Олександрович обвинува-
чується за ст. 110 ч. 2 КК України, по яким здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК Украї-
ни, Сватівський районний суд Луганської облас-
ті викликає Лукашова Станіслава Миколайовича, 
13.05.1977 року народження, останнє місце реє-
страції: Луганська область, смт Білокуракине, вул. 
Підгірна, б. 168, Орлова Валентина Олександрови-
ча, останнє місце реєстрації: Луганська область, Бі-
локуракинський район, с. Паньківка, вул. Зарічна,  
б. 27, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 15 серпня 2018 року на 10.00 годину в залі су-
дових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходиться 
кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за 
№ 22017130000000274 від 04.12.2017 року за 
обвинуваченням Гребенюка Андрія Валерійови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного су-
ду Луганської області Мартинюк В. Б. викли-
кає обвинуваченого Гребенюка Андрія Валері-
йовича, 05.06.1979 р.н., який зареєстрований 
за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, м. Щастя, вул. Центральна (Радян-
ська), 5/4, у судове засідання, яке відбудеться 
17.08.2018 року о 12 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область,  
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосова-
но запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибув за викликом у судове засідання, 
суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового судового засідання і вживає заходів до 
забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на 
нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування над-
рами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі — Порядок)

№ п/п

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу  
дозволу,  
тис. грн

Назва об’єкта користування Вид корисної  
копалини

Вид користуван-
ня надрами

Місце  
розташування

1 2 3 4 5 6

1 ділянка  
Чорнівська-Сопигора

геологічне  
вивчення пісок Чернівецька обл.,  

Новоселицький р-н 9,088

Заява разом із зазначеними у додатку 1 до Порядку документами щодо отримання спеціальних дозволів 
на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою гео-
логії та надр України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 3 вересня 2018 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна (активів) Банку,  
а саме:

Лот № 296220 Майнові права на квартири №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 31, 32, 50, 52, 54, 65, 67, 287, 291, 250, 290, 223, 258, 262, 265, 266, 268, 272, 276, 282, 286, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 300, 303, 307 загальною площею 5 282,74 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Драгомірова, 4-б, 
секція «Б» та м. Київ, вул. Драгомірова, 4-б.

Початкова ціна продажу 54 484 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску  
5 448 480,00 грн.

Аукціон відбудеться 03. 09. 2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціо-
ну ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в елек-
тронному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 29.08. 2018 року. Гарантійний внесок спла-
чується не пізніше 9:00 29.08. 2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500,  
п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлення з 
майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОТ
Реєстраційний номер лота: 296220
Категорія: Майнові права на нерухоме майна
Відомості про обтяження:
Заборона розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим майном 

юридичним та фізичним особам, окрім юридичної особи — Публічного акціонерного товариства Акціонер-
ного банку «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23687280), а також будь-яким державним реєстраторам органів дер-
жавної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов’язані з проведенням держав-
ної реєстрації (перереєстрації, поділу виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно, накладе-
на відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі 757/15990/17-к від 21 березня 2017 
року про арешт майна у кримінальному провадженні №42017000000000760.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснені спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження  

№ 426/4975/2016-к стосовно Сороковенка Руслана Вікторовича, 06.02.1980 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Сороковенко Рус-
лан Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Совєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Со-
роковенка Руслана Вікторовича в підготовче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 16 серпня 2018 року на 11.30 годину в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження та повістка про виклик обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 21 червня 2016 року постановлено ухвалу про 

здійснення спеціального судового провадження відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримі-
нальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає обвинуваче-
ного Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 15 серпня 2018 року на 12.00 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича в судове засідання, судовий розгляд буде проводи-
тися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Юрченко С. О.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира Миколайовича як обвинува-
ченого на 09 год. 00 хв. 28 серпня 2018 року в справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Микола-
йовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Бірса О. В.

ОГОЛОШЕННЯ 
ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів, вважати недійсними наступ-
ні бланки полісів: АМ 1528020, АМ 1528041, АМ 1528556, АМ 1528554, АМ 1528876, 
АМ 3116310.

(Наказ №17 від 30.07.2018 р.).

Втрачене свідоцтво про право на спад-

щину на земельні ділянки: кадастровий 

номер 3222985401:01:209:0045, площею 

0,25 га, 3222985401:01:209:0046, пло-

щею 0,2060 га, видане на ім’я Радзівіл 

Ольги Максимівни, вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 519-р 
Київ

Про затвердження проекту будівництва 
«Реконструкція залізничної дільниці  

від станції Вільча до станції Янів  
у зоні відчуження  

Іванківського району Київської області»
1. Затвердити поданий Міністерством екології та природних ресурсів про-

ект будівництва «Реконструкція залізничної дільниці від станції Вільча до стан-
ції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області», розроблений 
товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання 
«Гіпротранс» та рекомендований до затвердження державним підприємством 
«Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства з такими техніко-економічними показни-
ками:

вид будівництва — реконструкція
площа ділянки в межах проектування, гектарів — 328,3
пропускна спроможність, поїздів на рік — 4—10
довжина під’їзної залізничної колії (наявна), кілометрів — 41,75

залізничний міст на ПК 575+17,19:
довжина, метрів — 29,15
кількість колій, одиниць — 1
автодорожній технологічний міст:
довжина, метрів — 24,83
габарит, метрів — Г-6,0+2 х 0,75
категорія технологічної автомобільної дороги — IVв
технологічна автомобільна дорога:
довжина, кілометрів — 41
ширина, метрів — 3,5
ширина з узбіччями, метрів — 5
кількість новостворених робочих місць — 16
загальна кількість працівників — 45
тривалість реконструкції, місяців — 36
Загальна кошторисна вартість  
реконструкції у поточних цінах станом  
на 1 березня 2018 р., тис. гривень,  
у тому числі:

— 890 032,167

будівельні роботи — 703 972,522
устаткування — 648,69
інші витрати — 185 410,955

2. Забезпечити проведення оцінки впливу на довкілля проекту будівництва, 
зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до законодавства.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 липня 2018 р. № 530-р 
Київ

Про затвердження Національного плану 
заходів щодо неінфекційних захворювань 
для досягнення глобальних цілей сталого 

розвитку
1. Затвердити Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань 

для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (далі — Національний план 
заходів), що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за ви-
конання Національного плану заходів, забезпечити:

виконання Національного плану заходів;
подання щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я інформації про 

стан виконання Національного плану заходів.
3. Взяти до відома, що фінансування виконання Національного плану захо-

дів здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, відпо-
відальними за його виконання, за рахунок та у межах видатків, передбачених у 
державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством.

4. Міністерству охорони здоров’я інформувати щороку до 1 квітня Кабінет Мі-
ністрів України про стан виконання Національного плану заходів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із деталізованим комплексом заходів, передбачених розпорядженням уряду, 

можна ознайомитися на сайті «УК».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкіл-
ля

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

ціального дозволу №1936 від 14.07.1999 року. Метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Яблунівському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Яблунівське нафтогазоконденсатне родовище знаходиться на території 

Лохвицького району Полтавської області на відстані 120 км від обласного цен-
тру м. Полтава. Населенні пункти м. Лубни і м. Миргород розташовані відповід-
но на відстані 30 і 35 км від родовища.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 44,7 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

нів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Родовище відкрито в 1977 році. Промислова газоносність встановлена у від-
кладах девону, турнейського, візейського, серпухівського ярусів нижнього кар-
бону, башкирського ярусу середнього карбону, нафтоносність у відкладах ві-
зейського та башкирського ярусів. В розрізі родовища продуктивні горизон-
ти залягають в інтервалі глибин 3160-5100 м, загальний поверх нафтогазонос-
ності складає 1900 м.

Дослідно-промислова розробка Яблунівського родовища розпочата у 1983 
році з горизонтів Т-1 та В-17 (газоконденсатні) на підставі «Проекта ОПЭ…» (Ук-
рНДІгаз, 1983 р).

У 1984 році виконано підрахунок запасів вуглеводнів родовища які було за-
тверджено ДКЗ СРСР (протокол № 9646) у наступних кількостях:

- газу: 101,773 млрд.м3 категорії С1 та 12,381 млрд.м3 категорії С2;
- конденсату: 12,486 млн.т, в т. ч. 9,219 млн.т видобувних, категорії С1 та 

1,417 млн.т, в т.ч. 1,036 млн.т видобувних, категорії С2;
- нафти: 8,813 млн.т, в т. ч. 2,056 млн.т видобувних, категорії С1, 20,662 

млн.т, в т. ч. 4,311 млн.т видобувних, категорії С2 та 21,309 млн.т позабалан-
сових.

На момент підрахунку запасів нафтові поклади в дослідно-промисловій роз-
робці не перебували.

Основна частина запасів газу зосереджена у покладах горизонтів Т-1+Д 
(71,909 млрд.м3) та В-17 (28,270 млрд.м3).

Основною проблемою при розробці газоконденсатних покладів Яблунів-
ського НГКР є складні поверхневі умови — склепінна частина візейських та 
турнейських відкладів в плані розташована в заплавній частині річки Сула, що 
унеможливлювало її розбурювання.

З огляду на це у 1998 році було складено «ТЕО створення штучних споруд 
в заплавній частині території Яблунівського родовища / УкрНДігаз, І. І. Бори-
совець, В. Я. Шаєв — Звіт. — Харків, 1998 рік,». Згідно висновків роботи до 
впровадження було прийнято варіант з спорудженням трьох намивних островів 
з’єднаних між собою дамбами, з можливістю буріння з них від 17 до 40 сверд-
ловин. За попередніми оцінками будівництво намивних споруд повинно було 
забезпечити зростання темпів відбору газу на 0,25-1,00 млрд.м3/рік.

Перша свердловина з намивних споруд введена у 2003 році (св. № 340 з го-
ризонту В-17). Станом на 01.07.2018 року на газоконденсатні поклади родови-
ща з намивних споруд пробурено та введено у експлуатацію 12 газоконденсат-
них свердловин (№№ 325, 326, 330, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 
512), крім того на нафтові поклади пробурено свердловини 332, 337, 370, 371, 
372, 419, перебувають у бурінні на газоконденсатні поклади — №№ 341, 345, 
346, розвідувальні — 402, 408. Отже, всього з намивних споруд можливо про-
бурити 24 свердловини.

В переважній більшості, свердловини пробурені з намивних споруд володі-
ють кращою продуктивністю і в останньому календарному році (2009) забез-
печили 34 % всього видобутку газу з родовища. Однак, причиною цьому є не 
тільки кращі умови розташування свердловин. Газ родовища в своєму скла-
ді містить до 6 % вуглекислого газу, що спричинює активну корозію підзем-
ного обладнання свердловин – подача інгібіторів корозії хоча й сповільнює да-
ні процеси, однак не зупиняє їх. В наслідок цього значна частина свердловин 
перебуває у бездіючому фонді або працює з накопиченням тиску (надходжен-
ня сторонньої води у свердловини, обрив НКТ, тощо). Станом на 2011 рік за-
гальний фонд газоконденсатних свердловин складає 62 одиниці, в тому числі 
48 діючих, 8 бездіючих, 4 спеціальних (утилізація промстоків) 2 в очікувані лік-
відації. З 48 діючих свердловин 12 свердловин (№№ 3, 4, 9, 10, 50, 54, 72, 84, 
95, 107, 110, 113) працюють з накопиченням тиску (дебіт газу 0,03-2 тис.м3/до-
бу), 4 свердловини (№№ 56, 86, 112, 200) працюють з дебітами 3-10 тис.м3/до-
бу, 16 свердловин (№№ 60, 70, 73, 74, 75, 77, 105, 108, 115, 334, 335, 338, 339, 
340, 343, 344) працюють з дебітами 18-95 тис.м3/добу, 12 свердловин (№№ 53, 
59, 79, 82, 85, 87, 109, 325, 326, 331, 336, 512) працюють з дебітами 100-189 
тис.м3/добу, 4 свердловини (№№ 11, 102, 116, 330) працюють з дебітами 200-
308 тис.м3/добу.

Видобуток з решти газоконденсатних покладів (В-18, В-16, С-8, Б-11, Б 10, 
Б-8, Б-6) до 2006 року включно в загальному видобутку складав 0,38-10,4 %. 
В поточний час за рахунок введення з намивних споруд високопродуктивних 
свердловин №№ 326 (гор. В-18), 325 (гор. В-16) та 512 (гор. С-8), доля видо-
бутку з них зросла 17-18,7 % (220-260 млн.м3/рік). 

Установка комплексної підготовки газу на 2011 рік працює за типовою схе-
мою низькотемпературної сепарації. Яблунівська УКПГ складається з двох тех-
нологічних ліній.

На Яблунівську УКПГ поступає газоводоконденсатна суміш від свердловин.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно 
чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання при-
родних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, за-
хисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з ура-

хуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохо-
ронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-
ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуата-
ції мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка 
родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризуєть-
ся як екологічно допустимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє пору-
шення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотриман-
ня правил експлуатації. Діяльність на території об’єктів історико-культурної спад-
щини не здійснюється. 

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та 
якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до 
вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до першої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

у відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої ді-
яльності;

- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне 

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження.

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робо-
чих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У 
разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що на-
дають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде — спеціальний дозвіл №1936 від 14.07.1999 року на користу-
вання надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Яблунівського 
родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкіл-
ля.

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

ціального дозволу №1774 від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний. 

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Яблонівському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Яблонівське газове родовище в адміністративному відношенні розташоване 

в межах Косівського та Коломийського районів Івано-Франківської області на 
відстані 14 км на північний захід від м. Косів. Найближчими населеними пунк-
тами є села Яблунів, Уторопи, Ковалівка, Стопчатів, Микитинці, які з’єднані між 
собою асфальтовими та гравійними дорогами.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 13,4 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Яблонівське родовище відкрито в 1973 році пошуковою свердловиною 
58-Богородчани-Парище, при випробуванні якої з інтервалу перфорації 1516-
1492 м баденських відкладів отримано приплив газу дебітом 13,4 тис. м3/добу.

В 1973 році трестом «Львівнафтогазрозвідка» пробурена свердловина   16-
КЧ, при випробуванні якої з інтервалів перфорації 1277-1265 м та 945-930 м 
баденських відкладів отримано припливи газу дебітами відповідно 11,0 та 27,4 
тис. м3/добу при пластових тисках 10,57 та 10,65 МПа та депресіях на пласт 
1,92 та 0,17 МПа.

Подальша розвідка проводилася Івано-Франківським УБР ВО «Укрнафта», 
яким в 1975-1976 роках пробурено три пошукових — 62, 63 та 64-БП та одна 
розвідувальна — 65-БП.

Із св. 62-БП баденських відкладів отримано промисловий приплив газу з інт. 
перф.1263-1256 м та1282-1278 м дебітом 29,8 тис. м3/добу; в св. 64-БП — не-
промисловий приплив газу; в св. 63 та 65-БП — приплив пластової води. Всі 
свердловини ліквідовані з геологічних причин.

В 1995 році пробурена була тільки св. 1-Ябл, в якій з баденських відкладів 
отримано приплив газу дебітом 10,9 тис. м3/добу.

В 1996 році Яблонівське родовище передано на баланс АТ «Укргазвидобу-
вання» та Львівським КНДВ УкрНДІгазу виконано НДР «Проект розробки Ябло-
нівського родовища». В даному проекті рекомендувалося буріння двох неза-
лежних (св. 2, 3-Ябл) та однієї залежної (св-4 Ябл) свердловин. Пробурена бу-
ла одна свердловина №2-Ябл, в якій був отримано непромисловий приплив га-
зу з пластів В-5-В-3.

На родовищі продуктивність баденських відкладів встановлено бурінням і 
випробуванням свердловин 58, 62, 64-БП, 16-КЧ та 1-Ябл. Виділено шість пі-
щано-алевролітових горизонтів, з них промислово газоносні — другий, п’ятий 
і шостий.

Яблонівське родовище розташоване в Більче-Волицькій зоні Передкарпат-
ського прогину. Геологічний розріз родовища представлений відкладами пале-
озойської, мезозойської і кайнозойської груп. 

Родовище знаходиться в межах південно-східної частини Косівсько-Угер-
ської підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. На півден-
ний схід від Яблонівського родовища розташовані такі газові родовища, як Ко-
сівське та Ковалівське, в північно-східному напрямку — Пилипівське та Дебес-
лавицьке. Рельєф місцевості гористий. Абсолютні відмітки його коливаються 
в межах (+) 305-390 м.

Найбільшими водними артеріями площі є ріки Лючка, Пістинька і Рибниця 
— праві притоки р. Прут. Яблонівське родовище знаходиться в районі басейну 
р. Лючка. На північний схід в 16 км від родовища пролягає магістральний газо-
провід Івано-Франківськ — Чернівці.

Населення району зайнято сільським та лісовим господарством.
В 1973 році ВАТ «Укрнафта» вперше виконала оперативний підрахунок за-

пасів газу, в результаті чого на Державний баланс були зараховані запаси газу 
категорії С1 в кількості 2604 млн м3.

Станом на 01.01.2018 року з Яблонівського родовища видобуто 97,85 млн 
м3 газу, що складає 28,36 % від затверджених на ДКЗ України по категорії С1 
(345,0 млн м3), відповідно поточні запаси газу  кат. С1 — 247,15 млн м3.

Збір газу на Яблонівському газовому родовищі у даний час здійснюється по 
променевій схемі. Відповідно по даній системі свердловини підключено до за-
гальної системи збору, підготовки і транспортування газу Яблонівського ро-
довища.

Газ із свердловин по шлейфах надходить до блоку переключень звідки по 
шлейфу надходить на устаткування підготовки газу УПГ-Яблонів.

Для підготування газу на УПГ-Яблонів газового родовища передбачено:
– двоступенева установка сепарації;
– замірна дільниця.
В облаштуванні УПГ-Яблонів передбачено факельне устаткування, яке вико-

ристовується при продуванні і опорожненні шлейфів. Також передбачено за-
побіжний кран (ЗК) для стравлювання газу на факельне устаткування у випад-
ку виникнення аварійних ситуацій.

Газ, підготовлений на УПГ-Яблонів, подається по газопроводу-перемичці у 
газопровід Богородчанського УМГ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згід-
но чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюва-
них, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з ура-
хуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохо-
ронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-
ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуата-
ції мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
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забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка 
родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимога-
ми Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у по-
рядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на  
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

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

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обгово-
рень.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде спеціальний дозвіл №1774 від 16.03.1999 року на користування 
надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Яблонівського родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

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

кам’яновугільних відкладів Чутівського родовища згідно спеціального дозволу 
№1817 від 25.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, 
конденсат, нафта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних ко-
палин по Чутівському родовищу числяться на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Чутівське нафтогазоконденсатне родовище 

розташовано в межах Чутівського району Полтавської області. Чутівське родови-
ще розташоване в 35 км на схід від міста Полтава. Найближчі населені пункти: смт 
Чутове, села Войнівка, Виноминівка, Новофедорівка, Стінка, Лисича та ін. Побли-
зу проходить залізнична та автомобільна магістралі Харків-Київ. В північній частині 
площі пролягає газопровід Шебелинка-Київ.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр 137,6 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб на-
селення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують 
мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життє-
діяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Роком відкриття Чутівського родовища є 1976-й, коли із свердловини № 6
отримано дебіти газу 90-140 тис.м3/добу з конденсатом (з інт. 3228-3322 м та 

2994-3110 м, з відкладів пермі та середнього карбону), з цього ж часу запаси вуг-
леводнів родовища обліковуються у держбалансі корисних копалин (нафта з роз-
чиненим газом обліковується у держбалансі з 2011 року). Дослідно-промислову 
розробку газоконденсатних покладів родовища (ДПР) розпочато в 1994 році, на-
фтових — в 2011 році.

Чутівська структура розташована в південно-східній частині центрального гра-
бену ДДЗ, яка характеризується значною глибиною (9-10 км) залягання кристаліч-
ного фундаменту. Фундамент в західній частині району робіт поділений порушен-
нями амплітудою 500-1000 м на ряд блоків. В орографічному відношенні район ро-
біт являє собою хвилясту рівнину розчленовану долинами рік ярами та балками. 
Максимальні відмітки над рівнем моря коливаються від 100 м до 160 м. В геологіч-
ному розрізі Чутівського родовища приймають участь палеозойська (РZ) мезозой-
ська (МZ) та кайнозойська (КZ) ератеми.

ДКЗ України затверджено запаси вуглеводнів (протокол ДКЗ №372 від 
28.03.1996 р.). За результатами виконаних та той час пошуково-розвідувальних 
робіт та короткочасної ДПР встановлено ряд газоконденсатних покладів (гор. А-2, 
А-4’, А-5, А-5а, А-5аниз, А-5б+Б-1, А-6, Б-1 (І блок), Б-1 (ІV  блок), Б-2, Б-3, Б-4), 
ДКЗ України затверджено в цілому по родовищу початкові запаси вуглеводнів у та-
кій кількості (згідно з чинною на той час, старою класифікацією запасів (загальні)):

- за категорією С1 — 9357,0 млн м3 газу й 493,0 тис. т конденсату;
- за категорією С2 — 1445,0 млн м3 газу і 194,0 тис. т конденсату;
- за категорією С1 

позаб. — 6,0 млн м3.
Починаючи 1999 року майже кожен рік за даними буріння нових свердловин ви-

конувалися так звані «оперативні підрахунки приросту запасів вуглеводнів», згід-
но з якими переоцінювались запаси вуглеводнів відомих, підраховувалась нових, 
в т. ч. нафтових, покладів.

За результатами пошуково-розвідувальних робіт і розробки, станом на
01.01.2016 року, встановлено та прогнозуються поклади вуглеводнів у двадцяти
горизонтах (гор. А-2, А-4’, А-5, А-5а, А-5аниз, А-5б+Б-1, А-6, А-8, Б-1 (І блок), 

Б-1 (ІV блок), Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Г-9, Г-10в, Г-12, С-3, С-4)), у держбалансі по 
родовищу обліковуються початкові запаси і ресурси вуглеводнів у такій кількості:

- класів під кодами 111+121+221/111 (категорія С1) — 14225,0/ — млн м3 газу й 
845,0/559,0 тис. т конденсату;

- класів під кодами 122+222/122 (категорія С2) — 1885,0/ — млн м3 газу та
191,0/119,0 тис. т конденсату;
- класу під кодом 222пзб (категорія С2) — 6,0 млн м3 газу;
- класів під кодами 111+221/111 (категорія С1) — 206,0/8,0 тис. т нафти (розчи-

нений газ обліковується за фактом видобутку).
Балансові коефіцієнти вилучення конденсату складають від 0,588 до 0,74,
нафти — 0,04, розчиненого та вільного газу – не визначалися.
Родовище характеризується дуже складною геологічною будовою, воно бага-

топокладне, поклади відрізняються за характером насичення та складом флюїдів, 
колекторські властивості неоднорідні і порівняно невисокі, глибина залягання — 
велика (від 2544,0 до 4299,0 м). Складна геологічна будова (особливо тектоніч-
на) покладів та родовища загалом є результатом їхньої акумуляції в обрамленні 
до соляного штоку, що також ускладнює буріння та експлуатацію свердловин. Ін-
шим ускладненням для реалізації розбурювання родовища рівномірною мережею 
свердловин є складна ситуація на поверхні (відсутність достатньої кількості площа-
док для бурових робіт).

Станом на 01.01.2016 року оцінено/уточнено початкові запаси газу методом 
зниженням пластового тиску у свердловинах, які склали 7897,1 млн м3 по родови-
щу в цілому, які несумірні із величиною початкових балансових запасів по категорії 
С1 (розвідані), які пораховані об’ємним методом, отже, вони не підтверджуються. 

Разом з родовища на 01.01.2016 року видобуто 6066,619 млн м3 вільного
газу з втратами, 206,274 тис. т стабільного конденсату (без втрат) та 15,771 тис. м3 

супутньої води (відносно дренованих запасів газу родовища вилучено 76,8%, а від-
носно затверджених ДКЗ кат. С1+С2, визначених об’ємним способом початкових 
запасів газу родовища, вилучено 37,7 %. 

На 2015 рік на родовищі пробурено 59 свердловин, з яких,  перебувають у видо-
бувному/діючому фонді 31 газова свердловина та 3 нафтові, також 1 газова сверд-
ловина очікує капітального ремонту. Інші 24 свердловини — ліквідовано після бу-
ріння.

Установка комплексної підготовки газу на 2015 працює по типовій схемі низько-
температурної сепарації. Чутівська УКПГ складається з двох основних технологіч-
них ліній для підготовки високонапірного і низьконапірного газу та однієї дослідної.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законо-
давства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернатива-
ми: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археоло-
гічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинно-
го законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів.

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

виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речо-
вин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очі-
куваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розрахову-
ється згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забрудню-
ючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податко-
вого кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуван-

ням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних 
заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних робо-
тах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації міні-
мальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мініміза-
ція ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням 
безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не при-
зведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рос-

линного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшен-
ня можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

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

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризуєть-
ся як екологічно допустимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє пору-
шення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотриман-
ня правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудо-
ви), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного серед-
овища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та 
якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до 
вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої ді-
яльності;

- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне 

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робо-
чих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У 
разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхи-
лити зауваження 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 планованої ді-

яльності буде спеціальний дозвіл №1817 від 25.03.1999 року на користування над-
рами, з метою продовження видобування вуглеводнів з дорозвідкою пермських 
та кам’яновугільних відкладів  Чутівського родовища, що видається Держгеона-
драми України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на до-
вкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

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

ціального дозволу №1776 від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бу-
тани. 

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія       
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Лобачівському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Лобачівське газоконденсатне родовище розташоване в Слов’яносербському 

районі Луганської області на відстані 15 км від смт. Слов’яносербськ. Район 
розташування родовища примикає до густо заселеної долини р. Сіверський 
Донець. Найближчими населеними пунктами є Лобачеве, Жовте, Лопаскино та 
Старий Айдар. В 3 км південніше родовища проходить газопровід Луганськ — 
Лисичанськ, відгалуження від магістралі Ставрополь-Москва. Поблизу родови-
ща розташовані міста — обласний центр Луганськ (18 км) і Родакове (15 км).

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 8,9 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Лобачівське газоконденсатне родовище відкрито в 1970 році.
Промислова газоносність встановлена в покладах середнього карбону в 

межах глибин 1346-2459 м. Родовище було введено в розробку в вересні 1978 
року за варіантом на виснаження.

З 1982 року Лобачівське родовище розроблялось в режимі регулятора газо-
постачання на рівні ПСГ з активним об’ємом газу 25 млн м3.

Загальні початкові запаси, які затверджені ДКЗ України № 2017 від 
2010.07.14 складають: «сухого» газу — 5511 млн м3 та 158 тис.т конденсату 
(кат.С1+С2, код класу 111+221, 122+222, 222 класифікації 1997 року).

Товарний видобуток вуглеводнів по родовищу станом на 2011.01.01 скла-
дає: газу сепарації 3,466 мрд м3 та 18,2 тис.т конденсат.

Лобачівське родовище розташоване в зоні розвитку багатопластових газо-
вих родовищ. В 40 км на захід від Лобачівського родовища знаходиться Бо-
рівське, в 15 км на схід — Вергунське, в 35 км на північний схід — Вільхів-
ське родовища.

Лобачівське родовище знаходиться в зоні зчленування складчастого Дон-
басу з південним схилом Воронізького кристалічного масиву. В загальному 
структурно-тектонічному плані ця зона представляє собою несиметричну гра-
беноподібну улоговину.

Район родовища в орографічному відношенні представляє собою степову 
рівнину, порізану численними ярами і балками. Максимальні висоти рельєфу 
належать до вододілів (+156 м), мінімальні — до заплави ріки (+52 м). У гео-
логічній будові Лобачівського родовища приймають участь породи докембрій-
ського віку, кам’яновугільні, тріасові, крейдяні, палеогенові, неогенові та чет-
вертинні.

На Лобачівському родовищі розкрито розріз осадочної товщі до серпухов-
ських відкладів включно. Геологорозвідувальними роботами встановлено про-
мислову газоносність світ С2

2, С2
3, С2

4 башкирського ярусу середнього карбо-
ну: горизонти Б-1, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-7, Б-8, Б-9 і непромислову – горизон-
ти Б-2, Б-12. Вони залягають в інтервалі глибин 1345,6 – 2459,2 м. Колектора-
ми газу є переважно пісковики з достатньо високими фільтраційно-ємнісни-
ми властивостями.

Запаси вуглеводнів на Лобачівському газоконденсатному родовищі зосе-
реджені у покладах середнього відділу кам’яновугільної системи. Виділено 26 
газоносних пластів, які вміщують 31 газовий поклад.

На Лобачівському родовищі в промисловій розробці знаходяться І, ІІ, ІІІ та
ІV експлуатаційні об’єкти. З січня 2004 року виділено об’єкт ІІІа після роз-

криття у св. 30 інтервалів 1778 — 1786, 1814 — 1820 м та отримання початко-
вих пластових тисків по даних покладах.

Станом на 2011.01.01 І об’єкт розробляється 2 свердловинами (св. 4, 18).  
Св. 6 та 25 ліквідовано відповідно в 1992 та 1989 роках. ІІ об’єкт розробляється 
5 свердловинами (св. 11, 12, 21, 22, 23). Св. 17 з технічних причин переведена 
на І об’єкт, після відсутності промислового притоку її перевели в спостережні. 
ІІІ об’єкт розробляється 6 свердловинами (св. 1, 14, 24, 29, 31, 32), а ІV об’єкт 
— 7 свердловинами (св. 13, 15, 19, 20, 26, 27, 28).

Станом на 2005 р. на УКПГ Лобачівського ГКР відмічається збільшення фак-
тичного видобутку газу по родовищу та здійснюється видобуток конденсату. 
Сумарний видобуток з 2006 по 2010 рік складає 1,271 тис.т при проектному 
1,133 тис.т за цей же період.

У зв’язку з введенням в експлуатацію свердловин, які експлуатуватимуть два 
нові об’єкти розробки з високими робочими тисками на 2011 р., для прове-
дення більш ефективної підготовки вуглеводневої продукції Лобачівського ро-
довища рекомендується реконструкція УКПГ. З метою дооблаштування УКПГ 
додатковою технологічною лінією для високо напірних свердловин, функцією 
якої буде попередня підготовка газу цих свердловин з подальшою подачею від-
сепарованого газу на другий ступінь основної лінії УКПГ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згід-
но чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюва-
них, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з ура-
хуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохо-
ронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-
ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуата-
ції мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка 
родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимога-
ми Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у по-
рядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

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

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обгово-
рень.

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

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

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде спеціальний дозвіл №1776 від 16.03.1999 року на користування 
надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Лобачівського родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкіл-
ля.

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

ального дозволу №1780 від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структур-
ний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Косівському родовищу числяться на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Косівське газове родовище розташова-

не на території Косівського району Івано-Франківської області. Найближчі на-
селені пункти в районі родовища: м. Косів, села Хімчин, Вербовець, Кобаки,  
Черганівка, Слобідка, Смодна. Всі населені пункти зв`язані між собою дорога-
ми з асфальтовим покриттям. На віддалі 20 км від родовища проходить заліз-
нична магістраль Івано-Франківськ — Коломия — Чернівці.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 28 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Косівське родовище введене у промислову розробку в 1958 році.
В орографічному відношенні район родовища характеризується горбистим 

рельєфом, розчленованим річками, ярами і балками при загальному нахилі 
місцевості з південного — заходу на північний — схід. Абсолютні відмітки міс-
цевості коливаються в межах + 350 +450 м на водорозділах і +300 +350 м в до-
линах рік і передгір`ї. Клімат району помірно-континентальний з середньріч-
ною температурою від +6 до +800С. Середньорічна кількість опадів 500-800 мм.

Основними водними артеріями району родовища ріки: Черемош, Рибниця і 
Пістинька, праві притоки р. Прут. Долини рік Рибниці і Черемоша широкі з по-
логими лівими берегами і більш крутими — правими. Рівень води в цих ріках і 
режим їх течії не постійні і залежать від атмосферних опадів.

Історія геологічного вивчення родовища розпочалась з 30-х років. Перші ві-
домості про геологічну будову району були отримані в результаті геологічних 
досліджень, які проводились в районі Покуття.

В 1932-1933 рр. в районі родовища була проведена геологічна зйомка масш-
табу 1: 75000. В цей період було проведене креліусне буріння 7 свердловин на 
глибину від 70 до 250 м з метою виявлення елементів залягання порід.

В результаті буріння була встановлена газоносність верхнього піщаного 
комплексу до глибини 205 м. При цьому, в деяких свердловинах (В-2, В-5) був 
отриманий приплив газу з абсолютно-вільним дебітом від 25 до 50 тис.м3/добу 
і відповідно початковим пластовим тиском 0,81 і 0,84 МПа. Достовірних даних 
по інших свердловинах не збереглось. 

По результатах перших пробурених свердловин в розкритій частині розрі-
зу було виявлено 10 піщаних горизонтів. В 1950 р. пробурено 12 креліусних 
свердловин, які оконтурили, в основному, південно-східне і північно-західне 
продовження Косівської структури. В 1950-1953 рр. пробурені 14 свердловин з 
проектними глибинами від 200 до 2500 м.

В результаті розвідувальних робіт 1950 р. деталізована стратиграфія серед-
ньої і нижньої частини розкритого розрізу і встановлена досить різка фаціаль-
на зміна колекторів середньої частини. В нижній частині розрізу (середній і 
нижній баденій) поклади газу не встановлені.

В наступні роки пробурені ще 16 розвідувальних свердловин з метою вияв-
лення газоносності верхніх відкладів верхнього баденію і оконтурювання газо-
носних горизонтів сарматських відкладів. В період 1949 — 1955 рр. трестом 
«Укрбургаз» пробурено 33 розвідувальні і оціночні свердловини.

В 1958 — 1959 рр. на родовищі пробурені 7 експлуатаційних свердловин.
В 2004 році та в кінці 2005 року були відновлені з фонду ліквідованих дві 

свердловини, відповідно св. 115-Косів на поклад газу верхньобаденських від-
кладів та св. 138-Косів на поклад газу 6-с нижньосарматських відкладів.

Розробка родовища здійснюється з 1958 року і продовжується в даний час.
Глибина свердловин становить від 700 до 1220 метрів.
Продуктивні горизонти розкриті перфорацією. У свердловинах, які  

пробурені у 50-х роках, дані по типу перфоратора відсутні.
Гирло свердловин облаштоване колонними головками та фонтанними  

арматурами.
Косівське родовище розробляється з 1958 року. В експлуатації знаходилась 

31 свердловина. В процесі розробки, в зв’язку з виснаженням і обводненням, 
ліквідовано 25 свердловин, але у 2004 р., після проведення ремонтних робіт, з 
ліквідованого фонду відновлено свердловину 115-К, а у 2005 р. — свердлови-
ну 138-К. Станом на 01.01.2012 р. в експлуатаційному фонді 8 свердловин, в 
т.ч. 6 — розробляють баденські відклади, 2 — сарматські.

Збір газу і його підготування здійснюється по груповій схемі. Для підготу-
вання газ із свердловин поступає на УПГ-1-Косів, УПГ-2-Косів, УПГ-5-Косів.

Підготований газ подавався в мережу Косівського УЕГГ ВАТ «Івано- 
Франківськгаз».

УПГ-1-Косів призначена для забезпечення підготування газу із  
свердловин 25-К, 90-К, 5-Вб Косівського родовища, комерційного заміру,  
одоризації та подачі його в газопровід Косівського УЕГГ.

УПГ-2-Косів призначена для забезпечення підготування газу із  
свердловин 135-К, 136-К Косівського родовища 27-КЧ і 21-Кв Ковалівського  
родовища, комерційного заміру, одоризації та подачі його в газопровід  
Косівського УЕГГ.

УПГ-5-Косів призначена для забезпечення підготування газу із  
свердловин 5-К, 115-К, 138-К Косівського родовища, комерційного заміру,  
одоризації та подачі його в газопровід Косівського УЕГГ.

На УПГ-1-Косів, УПГ-2-Косів, УПГ-5-Косів проводяться регулярні  
продувки сепараторів, вчасно проводяться планово-попереджувальні ремон-
ти обладнання. Проведені ремонтно-профілактичні заходи забезпечують по-
трібну якість очищення і безперебійність і безаварійність роботи систем збору, 
підготування і подачі газу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згід-
но чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюва-
них, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: Основними водними артеріями району родовища ріки:  
Черемош, Рибниця і Пістинька, праві притоки р. Прут. Передбачено впрова-
дження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному ре-
жимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених ор-
ганізаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризуєть-
ся як екологічно допустимий.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-

ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуата-
ції мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка 
родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимога-
ми Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у по-
рядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

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

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обгово-
рень.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження

планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде спеціальний дозвіл №1780 від 16.03.1999 року на користування 
надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Косівського родови-
ща, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України поштова 
адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35.

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

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

ціального дозволу №1791 від 24.03.1999 року. Метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структур-
ний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Ковалівському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Ковалівське газове родовище розташоване 

в Косівському районі Івано-Франківської області. 
В районі родовища розташовані містечка Косів, Кути, а також села Кова-

лівка, Пістинка, Черешенька. Найблищі залізничні станції: Коломия, Вижниця.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-

лянки надр 20 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглевод-

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Відкрито родовище свердловиною №5 Ковалівка-Черешенька в 1970 р., де 
при випробуванні відкладів баденського ярусу (косівська світа) в інтервалі гли-
бин 2005–1995 м отримали приплив газу дебітом 89,4 тис. м3. В дослідно-про-
мислову розробку родовище введено в 1971 році.

Ковалівське родовище розташоване в південно-східній частині Більче-Во-
лицької зони Передкарпатського прогину.

В межах родовища пробурено дев’ять свердловин, п’ять з них знаходились в 
експлуатації. Видобуток газу на дату підрахунку склав 114 млн. м3.

Початкові запаси газу затверджені ДКЗ України (протокол № 1467 від 
11.03.2008р.) в обємі 202,8 млн. м3 (код класу 111+221) та 166,5 млн. м3 (код 
класу 122+222)

Станом на 01.01.2009 року в експлуатації знаходиться дві свердловини 
(27-КЧ,21-Кв).

За результатами пошуково-розвідувальних робіт встановлено, що Ковалів-
ське родовище має дуже складну геологічну будову. Це обумовлено, в осно-
вному, тим, що виявлені поклади пов’язані з колекторами косівської світи ба-
денського ярусу, які характеризуються значною літологічною мінливістю.

В тектонічному відношенні родовище знаходиться в південно-східній части-
ні Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського про-
гину. На північному заході від Ковалівського родовища розташоване Яблунів-
ське родовище, на північному сході — Косівське , а на південному заході — 
Чорногузьке родовища. Основною водною артерією району є ріка Прут з при-
токами Черемош, Рибниця, Пістенька, Лючка, а також річка Серет.

Палеозойський комплекс має складчастий характер, розкритий свердлови-
ною 3-КЧ. Кути падіння порід сягають 30-70°.

Мезозойські відклади (юрська, крейдова система) в регіональному плані в 
межах підзони і родовища являють собою монокліналь, яка занурюється на 
південний захід.

Відклади бадену і сармату, які перекривають мезопалеозойський фунда-
мент утворюють структури обволікання.

На Ковалівському родовищі поклади газу пов’язані з піщаними пластами
косівської світи баденського ярусу. Продуктивність останніх встановлена 

при випробуванні свердловин 5-, 2-, 3-, 6-, 27-КЧ і 21-КВ.
Ковалівське газове родовище, складається з:
1) двох діючих експлуатаційних сверловин 27-КЧ і 21-Кв глибиною 1418 м і 

1903 м відповідно, призначених для вилучення газу з інтервалів випробування: 
1418–1407 м і 1721-1710 м;

2) індивідуальних шлейфів свердловин діаметрами Ø 114х10 мм і Ø 89х6 
мм, з довжинами від 86 до 800 м;

3) установки попереднього підготування газу (УППГ — 2 «Косів»), для на-
дання газу товарної кондиції. Облаштування родовища закінчується на вході до 
газопроводу Косівського УЕГГ.

Для підготування газ із  свердловин  поступає на  УППГ-2  «Косів» по шлей-
фу  ліквідованої свердловини 5-КЧ діаметром 114х8 мм та довжиною 5086м. 
При такій схемі збору довжини  шлейфів 21-Кв, 27-КЧ до місця підключен-
ня  відповідно становлять 86м і 800м  і прокладені із труб діаметром відповід-
но  89х6 мм і 114х10 мм. Підготований газ поступає у місцеву мережу  в газо-
провід  Косівського УЕГГ. 

Для забезпечення підготування газу згідно до вимог ГОСТ 55.42-87 з метою 
подачі його споживачам на УППГ-2 «Косів» передбачено:

-  установка відключних пристроїв;
установка сепарації газу;
-  замірна дільниця.  
Після очищення газ направляється на замірну дільницю. Облік здійснюєть-

ся ротаційним лічильником ЛГ-80. Після заміру газ подається на одоризаційну  
установку. Підготований газ поступає в газопровід Косівського УЕГГ.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згід-
но чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюва-
них, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з ура-
хуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохо-
ронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-
ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуата-
ції мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка 
родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 

Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 
рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимога-
ми Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у по-
рядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

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

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обгово-
рень.

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

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

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде — спеціальний дозвіл №1791 від 24.03.1999 року на користу-
вання надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Ковалівського 
родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

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

ціального дозволу №1807 від 25.03.1999 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний, конденсат і нафта.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Дашавському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Дашавське родовище розташоване на те-

риторії Стрийського і Жидачівського районів Львівської області на відстані 12 
км на південний схід від м. Стрий. Найближчими населеними пунктами, які 
розташовані  безпосередньо на території родовища, є Йосиповичі, Стриганці, 
Олексичі,  Комарів, Ганнівці. Населені пункти пов’язані між собою асфальтови-
ми та гравійними дорогами.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 34,18 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Дашавське газове родовище відкрито в 1920 році розвідувальною сверд-
ловиною 1-Дш, в якій з глибини 395 м отримали приплив газу з абсолютно 
вільним дебітом 14 тис. м3/добу. Після короткочасної експлуатації свердловину  
поглибили і з глибини 756,7 м отримали (в 1924 р.) газ з вільним дебітом  
320 тис. м3/добу. В розробку Дашавське родовище введене в 1924 році.

Впродовж 29 років паралельно з розробкою покладів НД-8, НД-9 прово-
дилось розвідувальне буріння та геологічне і геофізичне довивчення родови-
ща. Встановлено газові поклади у горизонтах НД-7, НД-5, НД-4, НД-2, ВД-10,  
ВД-11.

В 1966 році розвідувальною свердловиною 105-Дш за проектом дорозвід-
ки встановлено в нижній частині горизонту НД-9 газовий поклад, приурочений 
до алевроліто-глинистої товщі (АГТ). Поклад вступив в розробку в 1968 році.

Розробка Дашавського родовища завершена 01.08.1987 року. Станом на 
01.01.1992 р. було видобуто 12262 млн м3 газу, що перевищує затверджені в  
ДКЗ СРСР запаси (10540 млн м3) (1950 р. протокол № 6037) та уточнені в про-
цесі розробки (11800 млн м3) (1961 р.).

В 1974-1987 р. р. у виснажених покладах горизонтів НД-9 та НД-8 було ство-
рено підземне сховище газу (ПСГ). Впродовж 1974-1988 роках на ПСГ пробуре-
но 98 нагнітально-видобувних свердловин, які забезпечували заповнення ПСГ 
та відбір газу в зимовий період. Нагнітально-видобувною свердловиною 190-
Дш в 1987 році виявлена газоносність горизонту ВД-13 в центральній частині 
Дашавського родовища.

Згідно технологічної схеми облаштування ПСГ була створена сітка спосте-
режних, контрольних та контрольно-розвантажувальних свердловин. В 1987 
— 1992 роках на родовищі пробурені контрольно-розвантажувальні та спосте-
режні свердловини 230, 241, 246, 247, 402-Дш, які підтвердили наявність газо-
вого покладу в горизонті ВД-13.

В 1992 році свердловину 241-Дашавська, як приконтурну переведено в спо-
стережний фонд.

В жовтні 1993 року розпочато розробку горизонту ВД-13 свердловинами 
230, 246, 247, 402-Дш.

З травня 2004 року свердловина 402-Дш розробляє поклад ВД-11б.
На дату (вересень 2009 року) поклад ВД-13 експлуатували три свердло-

вини (230, 246, 247-Дш). З травня 2004 року св. 402-Дш розробляє поклад  
гор. ВД-11б.

В 2011-2012 роках в межах Дашавського родовища було пробурено сверд-
ловини 606, 607, 608 та 609-Дш. Свердловини 606 та 609-Дашавські ліквідова-
ні (після випробування).

В 2012 році в межах Західного нафтогазоносного регіону виявлено нові по-
клади газу на Дашавському (продуктивні горизонти НД-5, НД-4 дашавської сві-
ти міоцену, продуктивні св. 607 та 608-Дш).

Результати буріння та випробування свердловини 607 та 608-Дш дали під-
стави для розширення площі промислової газоносності відповідно горизонтів: 
НД-5а, НД-4 та їх приростів запасів за 2012 рік.

Початкові загальні запаси газу покладу горизонту НД-5а Дашавського ро-
довища склали 9 млн м3, у тому числі: 8 млн м3 (код класу 122); 1 млн м3 (код 
класу 222); горизонту НД-4 — 5 млн м3, у тому числі: 4 млн м3 (код класу 122); 
1 млн м3 (код класу 222).

Станом на 01.01.2017 року в експлуатації перебувають 4 свердловини: 
230-Дш, 402-Дш (гор. ВД-11), 607-Дш (гор. ВД-13а), 608-Дш (гор. НД-4). Дві 
свердловини спеціальні для закачування СПВ — 246 — та 247-Дш (гор. ВД-
13, з 05.2015 року). Одна свердловина у спостережному фонді — 241-Дш  
(гор. ВД-13, з 09.1991 року). Фонд ліквідованих свердловин по родовищу на-
лічує 17 одиниць: 13, 17, 19, 21, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 46а, 46б, 52, 54 
та 57а-Дашавські.

Газ із свердловин для підготування і подальшої подачі поступає на установ-
ку підготування газу (УПГ)-Дашава.

УПГ — Дашава введена в експлуатацію після реконструкції в 1993 році. Від-
стань від населеного пункту становить 1400м. Фактична потужність об’єкту 
складає 1,8 млн.м3/рік.

УПГ-Дашава призначена для збору та підготування газу Дашавського газо-
вого родовища згідно ГОСТ-5542 «Гази горючі природні для промислового та 
комунально-побутового призначення. Технічні умови» шляхом очищення від 
механічних домішок та крапельної вологи та подачі його в газопровід Стрий-
ського УЕГГ.

Подача газу із Дашавського родовища в мережі Стрийського УЕГГ здійсню-
ється через ГРС Дашава, що розташована на терирії УПГ-Дашава, з тиском на 
виході — 0,12- 0,09 МПа.

Станом на 01.11.2016 р. видобуто 12330,831 млн м3 газу, в т.ч. за відповід-
ний період 2016 року — 0,344 млн м3.

На УПГ контроль технологічного процесу (продувка сепараторів, продувка 
шлейфів, заправка та стравлення газу з комунікацій УПГ) здійснюється вручну. 
Технологічні лінії на УПГ не є автоматизовані, керування запірною арматурою 
проводиться вручну, контроль параметрів технологічного процесу проводить-
ся візуально по показах манометрів, термометрів, каліброваному метрштоку.

Постійний контроль за режимами технологічного процесу, за справністю 
устаткування, контрольно-вимірювальних пристроїв, своєчасне і якісне про-
ведення ремонтів за графіком планово-попереджувальних ремонтів (ППР) за-
безпечують безперебійність і безаварійність роботи систем збору, підготуван-
ня і подачі газу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згід-
но чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюва-
них, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: Родовище розташоване в межиріччі Жижави та Береж-
ниці, які належать до басейну річки Дністер. Передбачено впровадження захо-
дів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльнос-
ті підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних робо-
тах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації міні-
мальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мініміза-
ція ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням 
безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не при-
зведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: згідно листа Департаменту екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації від 19.04.2018 № 04.02-2087 
в межах Дашавського родовища території та об’єкти природо-заповідного фон-
ду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рос-

линного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшен-
ня можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

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

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризуєть-
ся як екологічно допустимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє пору-
шення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотриман-
ня правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудо-
ви), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного серед-
овища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та 
якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до 
вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої ді-
яльності;

- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне 

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрун-
товує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робо-
чих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде спеціальний дозвіл №1807 від 25.03.1999 року на користуван-
ня надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Дашавського ро-
довища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інфор-
мує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

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

ціального дозволу №1810 від 25.03.1999 року. Метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Гринівському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Гринівське родовище розташоване на те-

риторії Калуського, Тисменицького та Богородчанського районів Івано-Фран-
ківської області на відстані 28 км від обласного центру м. Івано-Франківськ. 
Найближчими населеними пунктами, які розташовані безпосередньо на тери-
торії родовища, є м. Калуш, села Підмихайле, Яворівка, Завій, Хотин, Тужилів.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 110 км2, родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності 
на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1935 році.
Гринівське газове родовище розташоване в центральній частині Косівсько-

Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.
Підрахунок запасів газу Гринівського родовища виконаний в 1962 році. За-

паси газу затверджені ДКЗ СРСР в об’ємі 3806 млн м3 (категорія С1).
Гринівське родовище розташоване в межах великої геоморфологічної об-

ласті — Передгір’я Карпат. Рельєф місцевості рівнинний і являє собою порів-
няно низьку акумулятивну терасу, яка понижається з південного заходу на пів-
нічний схід. Район належить до басейну ріки Дністер. Абсолютні відмітки по-
верхні коливаються в межах від +270 до +450 м. Місцевість порізана долинами 
численних рік, потоків і ярів.

В районі родовища розвинуте промислове та сільсько-господарське вироб-
ництво.

В 1951 році на Грабівській площі, де в 1949 — 1950 рр. сейсморозвідкою 
МВХ по відбиваючому гіпсоангідритовому горизонту була виявлена антиклі-
нальна структура, розпочато пошукове буріння. В 1956 році у свердловині 15 
з відкладів косівської світи одержали промисловий приплив газу. Грабівська 
структура була перейменована у Гринівську і цей рік вважається роком від-
криття родовища. 

Пошукове і розвідувальне буріння проводилося в 1958-1961 роках. Газові 
поклади Гринівського родовища пов’язані з піщано-глинистими пачками ба-
денських відкладів. Промислово-газоносносними є пачки І, ІІІ, V, VІ, VІІІ, ІХ, Х, 
ХІ, ХІІ, ХІІІ і ХІV.

В геологічній будові Гринівського родовища приймають участь відклади па-
леозою, мезозою і кайнозою.

В тектонічному відношенні родовище знаходиться в межах Косівсько-Угер-
ської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського прогину безпосередньо на 
контакті останньої з Внутрішньою зоною. Стебницький насув зрізає части-
ну продуктивного баденського комплексу родовища. По покрівлі гіпсоангі-
дритових відкладів Гринівське підняття представляє собою брахіантикліналь-
ну складку північно-східно-західного простягання. Амплітуда складки 150 м.

Припливи газу на Гринівському родовищі отримані в 51 розвідувальних та 
експлуатаційних свердловинах з І-ХІV пачок баденських відкладів.

Загальний фонд свердловин Гринівського родовища на 01.01.2018 року 
складає 26 свердловин, які перебувають в експлуатації.

Експлуатаційним фондом свердловин ведеться видобуток газу з баденсько-
го продуктивного горизонту.

Проведено аналіз розробки родовища. Так видобуток газу з покладу станом 
на 01.01.2018 р. становить 1222,7 млн м3 газу.

На Державному балансі Гринівського родовища на 01.01.2018 р. числяться 
запаси газу в об’ємі 2633 млн м3.

Для підготування газу на УППГ — Гринівка встановлено вісім технологіч-
них ліній. До кожної технологічної лінії підключено одну або декілька свердло-
вин. На кожній технологічній лінії здійснюється двоступенева сепарація газу з 
використанням сепараторів циклонного типу Ру 100, Ду 400. На першій і дру-
гій ступенях сепарації встановлені відповідно 6 і 7 сепараторів. Одна з техноло-
гічних ліній використовується, як замірна, для періодичного заміру свердловин 
на продуктивність. Сепарація газу проводиться при тиску на вході 1,0-0,5 МПа 
і температурі – +1-1о С. Крім цього, газ проходить очищення в сепараторі тре-
тьої ступені сепарації Ру 64, Ду 1600.

Після підготування та заміру газ поступає на АГРС-Гринівка. На АГРС прово-
диться редукування газу, замір і одоризація. Газ з тиском на виході 0,3 МПа і 
доведений до товарних кондицій згідно з ГОСТ 5542-87 подається в мережу га-
зопроводів Івано-Франківського облгазу для місцевого споживання.

Підготування газу свердловини 9-Гр проводиться в циклонному сепараторі 
Ру16, Ду 300. Сепарація газу проводиться при тиску на вході 3,8 МПа і темпе-
ратурі +1 – -0 оС. Після підготування газ подається на АГРС-Гринівка-9, прохо-
дить редукування, замір, одоризацію. Підготований газ з тиском на виході 0,25 
МПа подається для газопостачання с. Сівка-Калуська.

На УППГ проводяться регулярні продувки сепараторів, вчасно проводяться 
планово-попереджувальні ремонти обладнання. Проведені ремонтно-профі-
лактичні заходи забезпечують потрібну якість очищення і осушення газу, без-
перебійність і безаварійність роботи системи підготування газу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згід-
но чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюва-
них, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з ура-
хуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохо-
ронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-
ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуата-
ції мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інфор-
мує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

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

вища №5412 від 31.10.2011 року з метою подальшого видобування вуглеводнів. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про-
дукція — підготовлений до споживання газ природний.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Горобцівсько-Відрадненському родовищу числяться на Державно-
му балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Горобцівсько-Відрадненське родовище знаходиться на території Полтавсько-

го, Решетилівського, Новоcанжарського районів Полтавської області. Ділянка 
надр спеціального дозволу на користування надрами включає Горобцівське, Від-
радненське та Західно-Відрадненське газоконденсатні родовища.

Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа існуючої ділянки надр — 
40,7 км2; запропоновані зміни ділянки надр — площа 54,97 км2, родовище знахо-
диться в промисловій розробці) 

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи за-
безпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на 
умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Ділянка надр спеціального дозволу на користування надрами включає  
Гроцівське, Відрадненське та Західно-Відрадненське газоконденсатні родовища.

Горобцівське газоконденсатне родовище відкрите в 1983 році свердловиною 
№ 11, де з горизонту С-22 отримано промисловий приплив газу. У цьому ж році 
родовище внесене до Державного балансу запасів.

У 2010 році ДКЗ України протоколом від 23.03.2010 № 1945 затвердила по 
Горобцівському родовищу (ранньосерпуховські відклади (горизонти С-17, С-18, 
С-22)) початкові загальні запаси газу категорії С1 (111+221) — горизонт С-17 — 
124 млн м3 та горизонт С-22 — 82 млн. м3, категорії С2 (332) — горизонт С-18 
— 47 млн м3. Початкові загальні запаси конденсату затверджені в наступних об-
сягах: категорії С1 (111+221) — горизонт С-17 — 22 тис. т та горизонт С-22 — 
14 тис. т, категорії С2 (332) — горизонт С-18 — 9 тис. т.

Відрадненське родовище відкрите в 1987 році свердловиною № 12 у нижньо-
візейських відкладах (продуктивний горизонт В-26). Запаси газу у горизонті В-26 
по пластах В-26а, б, в та г було підраховано у «Проекті ДПР Горобцівського ро-
довища» 1993 р. на взято на Державний баланс запасів. У подальшому категорії 
запасів було переглянуто.

У 2010-2013 рр. було оперативно прирощено запаси газу та конденсату по го-
ризонту Д-2-4 (D3fm) пласту В-26е (Відрадненське родовище) та горизонту С-22 
(Горобцівське родовище).

У 2013 р. при отриманні промислового припливу газу з горизонту В-14, сверд-
ловиною № 28-Відрадненська було відкрито Західно-Відрадненське газове ро-
довище.

Усього в межах Горобцівсько-Відрадненської ділянки надр пробурено 14 по-
шукових та розвідувальних свердловин.

На Горобцівському родовищі встановлені поклади вуглеводнів нижньосерпу-
ховського нафтогазоносного підкомплексу за результатами інтерпретації геофі-
зичних даних та підтверджені випробуванням в експлуатаційній колоні. Промис-
лова газоносність приурочена до горизонтів С-17 та С-22, а продуктивність плас-
тів С-18 встановлена за даними ГДС. 

На Відрадненському родовищі газоконденсатні поклади встановлені у різних 
пластах горизонту В-26 нижньовізейського під’ярусу (св. №№ 8, 12, 20, 26) та у 
горизонтах Д-2-4 фаменського ярусу девона (св. № 14, 10).

У 2016 році підраховано запаси вуглеводнів по Відрадненському родовищу та 
затверджено їх в ДКЗ України протоколом від 26.10.2010 № 1945.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на установці 
комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено свердловини родовища.

Установка комплексної підготовки газу функціонує з метою розділення фрак-
цій природного газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат), супутньо-пласто-
вої води та механічних домішок, які надходять зі свердловин родовища в змі-
шаному вигляді.

За результатами оцінки запасів Горобцівського родовища та оперативного 
приросту — відкриття Західно-Відрадненського родовища виявилося, що площі 
балансових запасів вуглеводнів виходять за межі ділянки надр спеціального до-
зволу від 31.10.2011 № 5412 на користування надрами з метою видобування ко-
рисних копалин Горобцівсько-Відрадненського родовища, що вимагає внесення 
змін у межі ділянки надр.

Згідно статті 19 Закону України «Про нафту і газ», для видобування і зберіган-
ня нафти і газу ділянки нафтогазоносних надр повинні повністю охоплювати ви-
явлене родовище нафти чи газу або створене підземне сховище. Розміри ділян-
ки нафтогазоносних надр, яка надається для видобування нафти і газу, повинні 
відповідати розміру родовища. 

 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно За-
конодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернати-
вами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, архе-
ологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чин-
ного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природ-
них ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захис-
них та компенсаційних заходів.

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

чні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій міс-
цевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розрахо-
вується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруд-
нюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Подат-
кового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з ураху-
ванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохорон-
них заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних ро-
ботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації 
мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забез-
печенням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родо-
вища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: відповідно до листа Департаменту екології та 
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації від 13.07.2015 
№ 2925/03-03-06 на території Горобцівсько-Відрадненського родовища знахо-
диться частина загальнозоологічного заказника місцевого значення «Сьомків-
щина» (загальна площа 275,0 га), землевласниками та землекористувачами яко-
го є Полузірська і Стовбино-Долинська сільські ради та ДП «Новосанжарський 
лісгосп».

Згідно ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» «на 
землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або істори-

ко-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно 
впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних 
комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначен-
ням», тому АТ «Укргазвидобування» зобов’язується не проводити геологорозві-
дувальні та інші роботи на землях природоохоронного фонду та історико-куль-
турного призначення.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покри-
ву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регі-
ональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання правил експлуатації. Діяльність на території об’єктів історико-культур-
ної спадщини не здійснюється. 

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та 
якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до 
вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля бу-
дуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої ді-
яльності;

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

не повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціальне серед-
овище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обгово-
рень.

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

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

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості во-
ни будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації 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 планованої 

діяльності буде розширення меж існуючої ділянки надр спеціального дозво-
лу №5412 від 31.10.2011 року на користування надрами, з метою продовжен-
ня видобування вуглеводнів Горобцівсько-Відрадненського родовища, що ви-
дається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка 
родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимога-
ми Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у по-
рядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

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

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обгово-
рень.

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

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

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде спеціальний дозвіл №1810 від 25.03.1999 року на користуван-
ня надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Гринівського ро-
довища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впли-
ву на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +26  +31
Житомирська +14  +19 +25  +30
Чернігівська +14  +19 +26  +31
Сумська +14  +19 +26  +31
Закарпатська +14  +19 +28  +33
Рівненська +13  +18 +25  +30
Львівська +13  +18 +25  +30
Івано-Франківська +13  +18 +25  +30
Волинська +13  +18 +25  +30
Хмельницька +13  +18 +25  +30
Чернівецька +13  +18 +25  +30
Тернопільська +13  +18 +25  +30
Вінницька +14  +19 +26  +31

Oбласть Нiч День

Черкаська +14  +19 +26  +31
Кіровоградська +14  +19 +26  +31
Полтавська +14  +19 +26  +31
Дніпропетровська +14  +19 +26  +31
Одеська +17  +22 +27  +32
Миколаївська +15  +20 +28  +33
Херсонська +17  +22 +28  +33
Запорізька +15  +20 +28  +33
Харківська +14  +19 +26  +31
Донецька +14  +19 +26  +31
Луганська +14  +19 +26  +31
Крим +17  +22 +26  +31
Київ +17  +19 +28  +30

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 

кримінальне провадження № 1-кп/761/313/2018 відносно Захожого Д.П. 
за ч. 5 ст. 368 КК України. Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться 21 серпня 2018 року об 11.00 год. у приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31А, каб. 702.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т.В. Левицька
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На Херсонщині рекорд встановив… салат
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ГАРНА НОВИНА.  У ме-
жа х агропромислового фо-
руму AGROPORT SOUTH 
KHERSON 2018, що прохо-
дить на Херсонщині, вста-

новлено й зафіксовано ре-
корд України з виготовлен-
ня найбільшої кількості са-
лату «херсонський овочевий 
феєрверк». Вага салату-ре-
кордсмена — 407,5 кілогра-
ма. Це перший рекорд в Укра-
їні з приготування овочево-

го салату. Для страви вико-
ристали 500 кілограмів сві-
жих херсонських овочів:  ка-
пусту, огірки, цибулю, солод-
кий перець, моркву, зелень 
та спеції. Готували салат най-
кращі кухарі під керівництвом 
голови асоціації шеф-кухарів 

півдня Украйни Олександра 
Шостака. 

За приготуванням спосте-
рігав експерт — представник 
національного проекту «Кни-
га рекордів України», який і за-
фіксував рекорд. Крім салату, 
херсонські ресторатори приго-
тували плов, яким разом із са-
латом-рекордсменом безко-
штовно пригощали всіх охочих. 

Під час дегустації зазна-
чено, що частину салату пе-
редають до військової части-
ни з Чорнобаївки. Інгредієн-
ти для приготування надали 
фермерські, приватні госпо-
дарства Херсонщини та обл-
споживспілка. 

У Херсонській облдержад-
міністрації наголошують, що 
встановлення рекорду знако-
ве для області, яка понад де-
сять років поспіль посідає пер-
ше місце в Україні з виробни-
цтва плодоовочевої продукції. 
Херсонські овочі добре знають 
не лише в Україні, а й за її меж-
ами, адже  вони йдуть на екс-
порт до багатьох країн. Орга-
нізатори заходу впевнені, що 
це перший крок, щоб посідати 
перші місця не тільки у вироб-
ництві плодоовочевої продук-
ції, а й у переробці й реалізації.

Стежками рідного краю
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ДИТЯЧЕ ЛІТО. Цього літа 
40 тисяч хлопчиків та дівча-
ток Черкащини вже оздоро-
вилися й відпочили в дитячих 
таборах. Це 35% загальної 
кількості підростаючого по-
коління краю. На проведення 
оздоровчої кампанії в області 
з різних джерел фінансуван-
ня заплановано використати 
цього року 33 685 тисяч гри-
вень. Значну частину коштів 
уже освоєно зокрема й на від-
починок дітей пільгових кате-
горій. Майже 25 тисяч таких 
хлопчиків та дівчаток уже від-
почили в літніх таборах. 

Як розповів начальник об-
ласного управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Мак-
сим Зеленський, придбали 
для пільговиків 758 путівок до 
Одеської області. Відпочива-
ють діти з Черкащини й у дер-
жавних дитячих оздоровчих 
центрах «Артеку» на Київщині 
та «Молодій гвардії» на Оде-
щині. Та й на Черкащині ство-
рено гарні умови для оздо-
ровлення та відпочинку. При-
міром, у таборі «Тимурівець» 
у Смілі всі 90 дітей охоплено 
оздоровчими процедурами.

Щоб відпочинок був ціка-
вим та корисним, потурбу-
валися у профільному табо-
рі «Лісовичок» на базі Ба-
лаклеївської ЗОШ №2 на 

Смілянщині. Тут діти засво-
ювали нові знання та опа-
новували навички, вивча-
ли основи лісівництва, до-
глядали за декоративними 

рослинами. А ще дітвора 
подорожувала екологічни-
ми стежками рідного краю, 
пам’ятними місцями. Дитяче 
літо триває.

Стартував 
східноукраїнський 
літературний 
конкурс 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ТВОРЧА ДЕОКУПАЦІЯ. Розпочався вже третій міжрегіо-
нальний конкурс літературної творчості «Кальміюс», мета яко-
го — культурна деокупація східних областей України та активі-
зація творчих зусиль жителів і громад цієї території, а також ви-
явлення і підтримка місцевих талановитих літераторів. Конкурс 
засновано і вперше проведено 2016-го до другої річниці визво-
лення Краматорська і Слов’янська від проросійських незакон-
них збройних формувань. Його організаторами виступили вчи-
тель української мови і літератури однієї зі шкіл Краматорська 
Оксана Проселкова і місцевий активіст Максим Потапчук. 

Цього року у конкурсі можуть взяти участь вимушені пересе-
ленці з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також жи-
телі Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпро-
петровської областей. Уже звично приймають твори авторів, 
які живуть по той бік лінії розмежування. Вік учасників — понад 
14 років. Новина цьогорічного «Кальміюсу» — введення для 
юних авторів (14—16 років) номінації «Поезія молоді». А голо-
вна умова гуманітарного проекту незмінна: подані твори мають 
бути українською мовою. 

Переможців літературного конкурсу буде оголошено у груд-
ні. Вони отримають призи й цінні подарунки від видавництв-
партнерів і спонсорів. Заплановано видання альманаху із тво-
рами найкращих авторів, яких вдалося виявити завдяки прове-
денню цього заходу. 

У таборі «Лісовичок» діти навчилися вирощувати саджанці

Страву приготували з добірних херсонських овочів

Сватівщина радо зустріла дітей із Львівщини
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ОБМІН. Десять юних гос-
тей із Старосамбірського ра-
йону Львівської області від-
почивали у Сватівському по-
заміському закладі оздоров-
лення та відпочинку «Гон-

чарівський». Діти й дорос-
лі, що їх супроводжували 
у поїздку до прифронтово-
го регіону, кажуть, що ду-
же цікавими були подорож 
пам’ятними й культурними 
місцями, екскурсія в район-
ний музей історії освіти Сва-
тівщини та відвідування ду-

ховних перлин храму Ікони 
Божої Матері «Споритель-
ниця хлібів» та Свято-Успен-
ської церкви.

За два роки з моменту під-
писання меморандуму про 
співпрацю та партнерство 
колектив із Старосамбірсь-
кого району брав участь у 

всеукраїнському фестивалі-
конкурсі народної творчос-
ті аматорських колективів та 
виконавців «Слобожанський 
спас», а діти зі Сватівщини 
взимку 2017 та 2018 років 
мали змогу зустрічати Різд-
вяні свята у Старосамбір-
ському районі.


