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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення  

про Генеральний штаб збройних Сил України
1. Внести до Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, затвердже-

ного Указом Президента України від 30 січня 2019 року № 23 (зі зміною, внесеною Ука-
зом від 19 травня 2019 року № 291), такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Генеральний штаб Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб) є головним 

органом військового управління з планування оборони держави, стратегічного плану-
вання застосування Збройних Сил України (далі — Збройні Сили) та визначених сил і 
засобів інших складових сил оборони (далі — інші складові сил оборони), координа-
ції і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) у пункті 2 слова «наказами Міністерства оборони України (далі — Міністерство 
оборони), наказами Міністра оборони України, а також цим Положенням» замінити 
словами «наказами та директивами Міністерства оборони України (далі — Міністер-
ство оборони), наказами та директивами Міністра оборони України, наказами та ди-
рективами Головнокомандувача Збройних Сил України, а також цим Положенням»;

3) у пункті 3:
у підпункті 3 слова «та управління застосуванням» замінити словом «застосуван-

ня»;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) планування заходів, спрямованих на розвиток, технічне оснащення, всебічне 

забезпечення та підтримання спроможностей Збройних Сил, здійснення контролю за 
станам готовності до виковання завдань з оборони держави Збройних Сил та інших 
складових сил оборони, які сплановані до передачі в підпорядкування Головнокоман-
дувачу Збройних Сил України»;

4) у пункті 4:
підпункти 11 та 12 викласти в такій редакції:
«11) здійснює розроблення проекту Стратегічного замислу застосування Збройних 

Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;
12) здійснює розроблення Стратегічного плану застосування Збройних Сил Укра-

їни, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії і подає його на розгляд 
Головнокомандувачу Збройних Сил України разом із проектом відповідного спільно-
го наказу Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України»;

у підпункті 21 слова «територіальну оборону на всій території» замінити словами 
«планування територіальної оборони»;

підпункт 22 викласти в такій редакції:
«22) планує заходи щодо оперативного обладнання території держави»;
у підпункті 27 слова «наказів Міністерства оборони та Генерального штабу, дирек-

тив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандува-
ча Зборойних Сил України» замінити словами наказів та директив Міністерства оборо-
ни, наказів та директив Міністра оборони України, наказів та директив Головнокоман-
дувача Збройних Сил України, наказів та директив Генерального штабу»;

підпункт 37 викласти в такій редакції :
«37) організовує підготовку до застосування військових частин (підрозділів) Зброй-

них Сил для реагування на терористичні акти в повітряному просторі, у територіальних 
водах України, припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних форму-
вань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;

підпункти 38, 39, 50, 54, 55, 60, 90, 91, 92, 97 — 102, 107, 108, 109, 118, 119, 124, 125, 
128, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 142 — 149 виключити;

підпункт 75 викласти в такій редакції:
«75) організовує планування операцій Збройних Сил та інших складових сил обо-

рони у кіберпросторі»;
у підпункті 75 слово «забезпечує» замінити словом «організовує»;
у підпункті 135 слова «забезпечує підготовку та участь» замінити словами «готує 

пропозиції щодо участі»;
у підпункті 152:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«забезпечує діяльність вищого колегіального стратегічного органу воєнного керів-

ництва обороною держави в разі його утворення»;
абзаци сьомий - дванадцятий замінити двома абзацами такого змісту:
«здійснює в межах повноважень виконання заходів щодо мобілізації та демобіліза-

ції у Збройних Силах та інших складових сил оборони;
здійснює у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації України управління телекомунікаційними мережами через Національний центр 
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України»;

5) у пункті 5:
підпункт 5 викласти у такій редакції:
«5) забезпечувати через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через 

посадових (службових) осіб Управління правового забезпечення Генерального штабу 
Збройних Сил України, самопредставництво Генерального штабу в судах;

підпункт 9 виключити;
6) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Генеральний штаб забезпечує здійснення безпосереднього військового керівни-

цтва Збройними Силами України Головнокомандувачем Збройних Сил України»
7) абзац другий пункту 8 виключити;
8) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Генеральний штаб очолює начальник Генерального штабу Збройних Сил Украї-

ни, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за по-
данням Міністра оборони України.

На посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначається 
військовослужбовець.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України підпорядковується Головно-
командувачу Збройних Сил України»;

9) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України відповідає за виконан-

ня завдань і функцій, покладених на Генеральний штаб, зокрема щодо визначення ви-
мог до спроможностей сил оборони, потреб у ресурсах, необхідних для належного ви-
конання завдань Збройними Силами та іншими складовими сил оборони, стратегічно-
го планування застосування та розвитку Збройних Сил, їх технічного оснащення, під-
готовки та всебічного забезпечення.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України:
1) організовує та здійснює координацію і контроль за виконанням завдань у сфері 

оборони органами військового управління Збройних Сил, органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених закона-
ми України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) підписує накази та директиви Генерального штабу;
3) спрямовує та контролює планування заходів щодо підготовки, підтримання 

Збройних Сил у бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим 
складом, проведення призову, прийняття громадян на військову службу, визначення 
потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на Збройні Сили;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Генерального штабу;
5) затверджує розподіл обов’язків між заступниками начальника Генерального 

штабу;
6) організовує розроблення в Генеральному штабі проектів законів України, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та директив Міністерства 
оборони, наказів та директив Міністра оборони України, наказів та директив Головно-
командувача Збройних Сил України, наказів та директив Генерального штабу;

7) організовує внутрішній контроль та управління ризиками в Генеральному штабі;
8) забезпечує в межах повноважень розробку та вжиття заходів, які є необхідними 

та обґрунтованими, для запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за їх реалі-
зацію в Генеральному штабі;

9) забезпечує виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту ін-
формації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформа-
ції, протидії технічним розвідкам у Генеральному штабі;

10) вносить в установленому поряду подання про присвоєння військовослужбов-
цям Генерального штабу військових звань;

11) надає в установленому порядку клопотання про відзначення державними на-
городами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони військово-
службовців та працівників Генерального штабу;

12) в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової 
служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє 
з посад працівників Генерального штабу;

13) представляє Генеральний штаб у відносинах із державними органами, підпри-
ємствами, установами та організаціями всіх форм власності в Україні та за її межами;

14) визначає порядок організації взаємодії структурних підрозділів Генерально-
го штабу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з інши-
ми складовими сил оборони, органами військового управління збройних сил інших 
держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

15) забезпечує в межах повноважень регулярну оцінку корупційних ризиків та здій-
снює відповідні антикорупційні заходи;

16) скликанє та проводить наради з питань, що належать да його компетенції;
17) скасовує повністю чи в окремій частині накази керівників структурних підрозді-

лів Генерального штабу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодав-
ства України, наказам Міністерства оборони, наказам Головнокомандувача Збройних 
Сил України та наказам Генерального штабу;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України»;
10) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України має заступників, які при-

значаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку.
На посади заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України при-

значаються військовослужбовці»;
11) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
«Штат Генерального штабу затверджує Головнокомандувач Збройних Сил Украї-

ни».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 березня 2020 року
№ 122/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Головнокомандувача  
збройних Сил України

Відповідно до статті 16 Закону України «Про національну безпеку України» 
ПОСТАнОВЛяЮ:

1. Визначити, що Головнокомандувач Збройних Сил України:
здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України;
здійснює управління застосуванням Збройних Сил України, а також переда-

них в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних Сил України для пере-

дачі його Командувачу об’єднаних сил;
організовує підтримання спроможностей до застосування Збройних Сил 

України, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складо-
вих сил оборони;

здійснює контроль готовності Збройних Сил України, а також сил і засобів ін-
ших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкуван-
ня для виконання завдань оборони держави;

організовує контроль стану забезпечення Збройних Сил України військовою 
технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;

звітує перед Президентом України та Міністром оборони України з питань до-
сягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і за-
собами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування;

затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління 
документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань розвитку та забез-
печення видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, а також пого-
джує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що 
стосується набуття ними необхідних спроможностей до виконання завдань обо-
рони держави;

затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань за-
стосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони під час вико-
нання завдань оборони держави;

організовує спільну підготовку Збройних Сил України та інших складових сил 
оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними 
необхідних об’єднаних спроможностей до виконання завдань оборони держави;

організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замис-
лу застосування 3бройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі 
збройній агресії та Стратегічного плану застосування 3бройних Сил України, ін-
ших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

видає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання 
у 3бройних Силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;

затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) 
Збройних Сил України;

встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки Головнокоман-
дувача Збройних Сил України та нагороджує ними військовослужбовців, праців-
ників Збройних Сил України та інших осіб;

вносить в установленому порядку клопотання про відзначення військовос-
лужбовців, працівників 3бройних Сил України та інших осіб державними наго-
родами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх 
основі нормативна-правових актів.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 березня 2020 року
№ 123/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2020 р. № 242 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 р. № 211
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», — із змінами, внесени-
ми постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215, зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2020 р. № 242

зМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 р. № 211
1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«надання через центри надання адміністративних послуг у період дії каран-

тину адміністративних послуг за переліком, що додається. Інші адміністратив-

ні послуги надавати з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній 
території.».

2. Доповнити постанову додатком такого змісту:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2020 р. № 242

ПереЛІК  
адміністративних послуг, які надаються через центри  

надання адміністративних послуг у період дії карантину

найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання 
адміністративної послуги

1. Оформлення та видача паспорта громадя-
нина України

Закони України «Про порядок 
виїзду з України і в’їзду в Укра-
їну громадян України», «Про 
Єдиний державний демогра-
фічний реєстр та докумен-
ти, що підтверджують грома-
дянство України, посвідчують 
особу чи ї ї спеціальний ста-
тус», постанова Верховної Ради 
України від 26 червня 1992 р. 
№ 2503-ХІІ «Про затвердження 
положень про паспорт грома-
дянина України та про паспорт 
громадянина України для виїз-
ду за кордон»

2. Оформлення та видача паспорта громадя-
нина України у разі обміну замість пошко-
дженого, втраченого або викраденого

—»—

3. Вклеювання до паспорта громадянина 
України фотокартки при досягненні гро-
мадянином 25- і 45-річного віку

постанова Верховної Ради 
України від 26 червня 1992 р. 
№ 2503-ХII «Про затвердження 
положень про паспорт грома-
дянина України та про паспорт 
громадянина України для виїз-
ду за кордон»

4. Видача дозволу на участь у дорожньо-
му русі транспортних засобів, вагові або 
габаритні параметри яких перевищують 
нормативні

Закон України «Про дорож-
ній рух»

5. Погодження маршрутів руху  
транспортних засобів під час дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів

Закони України «Про переве-
зення небезпечних вантажів», 
«Про дорожній рух»

6. Державна реєстрація (перереєстрація, 
зняття з обліку) транспортних засобів:

Закони України «Про автомо-
більний транспорт», «Про до-
рожній рух» 

державна реєстрація (перереєстрація, 
зняття з обліку) транспортних засобів, що 
належать закладам охорони здоров’я;
перереєстрація транспортних засобів у 
зв’язку із втратою свідоцтва про реєстра-
цію транспортного засобу (технічного пас-
порта)

7. Видача (обмін) посвідчень водія (тільки 
видача посвідчення водія замість втраче-
ного або викраденого)

—»—

8. Державна реєстрація актів цивільно-
го стану:

Закон України «Про держав-
ну реєстрацію актів цивільно-
го стану»

державна реєстрація народження фізич-
ної особи та ї ї походження;
державна реєстрація смерті

9. Надання субсидії для відшкодування  
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу,  
твердого та рідкого пічного побутово-
го палива

Закон України «Про житлово-
комунальні послуги»

10. Надання пільги на придбання твердого  
та рідкого пічного палива і скраплено-
го газу

Бюджетний кодекс України

11. Надання тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від спла-
ти аліментів, не мають можливості утри-
мувати дитину або місце проживання їх 
невідоме

Сімейний кодекс України

12. Призначення одноразової винагороди  
жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати-героїня»

Указ Президента України від 25 
грудня 2007 р. № 1254 «Про од-
норазову винагороду жінкам, 
яким присвоєно почесне зван-
ня України «Мати-героїня»

13. Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про держав-
ну соціальну допомогу малоза-
безпеченим сім’ям»

14. Надання державної допомоги: Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми»

у зв’язку з вагітністю та пологами  
особам, які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного  
соціального страхування;
при народженні дитини;
при усиновленні дитини;
на дітей, над якими встановлено  
опіку чи піклування;
на дітей одиноким матерям

15. Реєстрація місця проживання Закон України «Про свободу пе-
ресування та вільний вибір міс-
ця проживання в Україні»

16. Зняття з реєстрації місця проживання —»—
17. Видача довідки про реєстрацію місця  

проживання
—»—

18. Видача дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою

Закон України «Про благоу-
стрій населених пунктів»

19. Надання комплексної послуги  
«єМалятко»

постанова Кабінету Міністрів 
України від 10 липня 2019 р. 
№ 691»Про реалізацію експе-
риментального проекту щодо 
створення сприятливих умов 
для реалізації прав дитини»

                 
Примітка.  У разі коли окремі адміністративні послуги, зазначені у цьому пере-

ліку, не надавалися через центр надання адміністративних послуг 
на момент встановлення карантину, орган, що утворив такий центр, 
та відповідний суб’єкт надання адміністративних послуг можуть на 
основі узгодженого рішення забезпечити надання цих послуг че-
рез згаданий центр, якщо інше не передбачено законодавством.».
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і 
газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конден-
сат) Орільсько-Брусівської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів 
вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з 
метою геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглевод-
нів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова розробка 
родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — га-
зовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, при-
родний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме — філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

відності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здій-
снюватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із зна-
чною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

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

нативи
Орільсько-Брусівська площа в адміністративному відношенні розта-

шована в Юр’ївському, Новомосковському районах Дніпропетровської 
області та Сахновщинському районі Харківської області. 

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

ща ділянки надр 234,61 км2; площа знаходиться у геологічному ви-
вченні).

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

лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєді-
яльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що)

В тектонічному відношенні площа належить до південної прибор-
тової зони Дніпровсько-Донецкої западини. У південній частині пло-
щі знаходиться крайова шовна зона субширотного простягання, яка 
з’єднує бортову частину западини з грабеном. 

Орільсько-Брусівська площа розташована у Руденківсько-Проле-
тарському нафтогазоперспективному районі, де встановлена продук-
тивність широкого стратиграфічного діапазону — від девонських до 
башкирських відкладів. 

Орільсько-Брусівська площа розташована на перспективній терито-
рії з щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів (С3-D) 30-50 тис.т 
вуглеводнів на 1 км2. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

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

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

альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Розробка родовища не призведе до 
зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного 

ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

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

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

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

вкілля;
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 оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та 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 і рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають 
зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на оброб-
ку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

нованої діяльності буде — спеціальний дозвіл на геологічне вивчен-
ня нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова роз-
робка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Орільсько-Брусів-
ської площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35

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

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст 
відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкіл-
ля та стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

згідно зі спеціальним дозволом № 3341 від 13.07.2004 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
— підготовлений до споживання газ природний, конденсат, нафта, газ, 
розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Перещепинського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Перещепинського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Перещепинське родовище в адміністративному відношенні розташо-
ване на території Новомосковського та Магдалинівського районів Дні-
пропетровської області. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 9,8 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

В тектонічному відношенні Перещепинське родовище розташоване в 
південній прибортовій зоні південно-східної частини Дніпровсько-Доне-
цької западини.

Станом на 01.01.2020 р. на Перещепинському родовищі в експлуата-
ційному фонді перебуває 7 газових свердловин (39, 103, 104, 107, 207, 
211 та 300), 1 нафтова в бездії.

На Перещепинському родовищі діє установка комплексної підготовки 
газу (УКПГ), яка введена в експлуатацію в 1965 р. З 01.01.1994 року роз-
робку родовища було тимчасово припинено, а з 1997 року — відновлено.

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташовано бота-
нічний заказник «Балка Бандурка», ландшафтний заказник «Приоріль-
ський». Планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог 
Закону України «Про природно-заповідний фонд».

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
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оголошення

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

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 3341 від 13.07.2004 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Перещепинського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

ського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 5253 від 
21.12.2010 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживан-
ня нафта, газ природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, супут-
ні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснювати-
ме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Північно-Коробочкинського родовища обліковують на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характе-
ру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки ро-
довищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових 
покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом 
з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Північно-Коробочкинського родовища обліковують на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характе-
ру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родо-
вищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових по-
кладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі необхідної потужності використання верстата із електричним 
приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Північно-Коробочкинське родовище в адміністративному відношен-
ні розташоване на території Чугуївського району Харківської області в 9 
км на південний схід від районного центру м. Чугуїв. Найближчі населе-
ні пункти — села Пушкарне, Леб’яже, Миколаївка, Коробочкино, Грако-
во, Чкалівське та Залізничне.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 6,38 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище введено в дослідно-промислову розробку у вересні 2005 
року.

Північно-Коробочкинське родовище розташоване в південно-східній 
частині північного борту Дніпровсько-Донецької западини.

Станом на 01.01.2020 р. експлуатаційний фонд свердловин Північно-
Коробочкинського родовища складає 5 одиниць.

Підготовка газу та конденсату Північно-Коробочкинського родовища 
проводиться на існуючій установці комплексної підготовки нафти і газу 
(УКПНГ). 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися 
з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

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

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допус-
тимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 5253 від 21.12.2010 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Північно-Коробочкинського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

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

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуг-
леводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою 
геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ 
України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конден-
сат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійсню-
ватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною від-
даленістю від електромережі, відповідної потужності, використання вер-
стата із електричним приводом обмежено.

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

тиви
В адміністративному відношенні Роздолівсько-Успенівська-1 ділянка 

знаходиться в межах Близнюківського району Харківської та Павлоград-
ського району Дніпропетровської областей. 

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

ділянки надр 271,15 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний за-

лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяль-
ності місцевого населення та його здоров’я.

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

В межах Розлолівсько-Успенської ділянки частково розташовані 
Остерська та Роздолівська структури. Структури розташовані в півден-
но-східній частині Південного борту Дніпровсько-Донецької западини в 
межах Крутоярської структурно-тектонічної зони. 

Остерська структура, яка частково розташована в межах Роздолів-
сько-Успенівської ділянки, виявлена в 1993 р. сейсморозвідувальними 
дослідженнями та підготовлена до пошукового буріння в 2004 р. 

Роздолівська структура, яка частково розташована в межах Роздолів-
сько-Успенівської ділянки, виявлена сейсморозвідувальними досліджен-
нями по нижньокам’яновугільних відкладах.

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

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

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

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

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоо-
хоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

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

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії 
та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшаф-

ту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта від-
сутні.

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

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазна-
ти значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): 
підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не-
має.

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує 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 пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості 
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде - спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафто-
газоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з 
подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) 
(нафта, природний газ, конденсат) Роздолівсько-Успенської-1 площі, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Роз-
долівсько-Успенської-2 площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуг-
леводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою 
геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ 
України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конден-
сат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійсню-
ватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною від-
даленістю від електромережі, відповідної потужності, використання вер-
стата із електричним приводом обмежено.

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

тиви
В адміністративному відношенні Роздолівсько-Успенівська-2 площа 

знаходиться в межах Близнюківського району Харківської та Петропав-
лівського району Дніпропетровської областей. 

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

ділянки надр 296,41 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний за-

лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяль-
ності місцевого населення та його здоров’я.

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

В межах Розлолівсько-Успенської-2 ділянки частково розташовані 
Остерська та Роздолівська структури. Структури розташовані в південно-
східній частині Південного борту Дніпровсько-Донецької западини в меж-
ах Крутоярської структурно-тектонічної зони. 

Успенівська структура виявлена в 1993 р. та підготовлена в 2003 р. сей-
сморозвідувальними роботами до пошукового буріння на вуглеводні по 
основному горизонту відбиття Vв31 (нижньокам’яновугільні відклади). 

Роздолівська структура, яка частково розташована в межах Роздолів-
сько-Успенівської ділянки, виявлена сейсморозвідувальними досліджен-
нями по нижньокам’яновугільних відкладах.

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

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

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

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

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

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

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

но зі спеціальним дозволом № 2493 від 20.06.2001 року. Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлений до споживання газ природний, конденсат, нафта, супутні 
компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структур-
ний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидо-
бування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Розумівського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Розумівського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Розумівське родовище в адміністративному відношенні розташоване 
на території Зачепилівського району Харківської області та на територіях 
Карлівського і Машівського районів Полтавської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 23,00 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Розумівське родовище відкрите в 1984 році за результатами випробу-
вання в параметричній св. 422 горизонту Б-12 та приурочено до Східно-
Розумівської структури, яка розташована в зоні зчленування привісьової 
і південної прибортової частин Дніпровсько-Донецької западини. 

Станом на 01.01.2020 р. експлуатаційний фонд свердловин, що розро-
бляють поклади вуглеводнів Розумівського родовища складає 15 газо-
вих та 1 нафтова одиниця.

На Розумівському родовищі діє установка комплексної підготовки га-
зу (УКПГ), яка розташована в Машівському районі Полтавської області. 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися 
з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 2493 від 20.06.2001 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Розумівського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих норм і актів).

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

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує 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 пла-
нованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде — спеціальний дозвіл на геологічне вивчення на-
фтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родо-
вищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка ро-
довищ) (нафта, природний газ, конденсат) Роздолівсько-Успенської-2 
площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

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

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

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 Скворцівського родовища 

згідно зі спеціальним дозволом № 2653 від 01.03.2002 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
— підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, розчинений 
у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — 
корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Скворцівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним 
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Скворцівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електрич-
ним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромере-
жі необхідної потужності використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Скворцівське родовище розташоване на території Богодухівського та 
Валківського районів Харьківскої області України. Районний центр Бого-
духів розташований у 8 км на північ від родовища.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 125 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Скворцівське родовище відкрито у 1992 році, введено в промислову 
розробку з 2009 року та приурочено до північного борту ДДЗ.

Експлуатаційний фонд свердловин станом на 01.01.2020 року складає 
20 газових та 8 нафтових одиниць.

Системою облаштування родовища передбачено збирання видобувної 
продукції від свердловин на власну установку комплексної підготовки га-
зу (УКПГ-1) та установку комплексної підготовки нафти і газу (УКПНГ-2) 
Скворцівського родовища. 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташовано ботаніч-
ний заказник «Гутянський», гідрологічний заказник «Іллюхівський». Пла-
нована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону Укра-
їни «Про природно-заповідний фонд». 

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

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допус-
тимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-

туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл №2653 від 01.03.2002 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Скворцівського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і га-
зу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) 
Ясенської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуг-
леводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою 
геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ 
України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конден-
сат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійсню-
ватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною від-
даленістю від електромережі, відповідної потужності, використання вер-
стата із електричним приводом обмежено.

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

тиви
Ясенська площа розташована в Рожнятівському районі Івано-Франків-

ської області, за 30 км на південь від м. Рожнятів. В північній частині пло-
щі протікає р. Лімниця та її притоки.  

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

ділянки надр 35,36 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні площа знаходиться у другому ярусі складок 
центральної частини Бориславсько-Покутської зони. 

Ясенська площа межує з Богрівською та Яблоно-Кричківською нафто-
вими площами і Рудавецьким нафтовим родовищем. Глибини заляган-
ня нафтонасичених продуктивних інтервалів даних об’єктів коливають-
ся від 1000 до 3900 м.

Ясенська площа досі не розроблялась і видобуток корисних копалин 
на ній не проводився.    

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

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

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

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

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

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

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Бо-
лехівсько-Смолянської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуг-
леводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою 
геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ 
України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конден-
сат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме — філія  ГПУ «Львівгазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійсню-
ватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною від-
даленістю від електромережі, відповідної потужності, використання вер-
стата із електричним приводом обмежено.

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

тиви
Болехівсько-Смолянська площа розташована в Долинському райо-

ні Івано-Франківської області, за 2,0 км на північний схід від м. Болехів. 
Площа межує з рядом діючих газонафтових родовищ, а саме: Північно-
Долинським, Танявським, Вигода-Витвицьким. 

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

ділянки надр 10,39 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні та 
дослідно-промисловій розробці).

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

лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяль-
ності місцевого населення та його здоров’я.

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

В структурному відношенні Болехівсько-Смолянська площа знахо-
диться у першому ярусі складок центральної частини Бориславсько-По-
кутської зони і відноситься до Північно-Долинської складки Болехівсько-
го блоку. 

Свердловини Болехівської ділянки експлуатуються глибинно-насо-
сним способом. Поточний пластовий тиск становить 27,0 Мпа. Дослі-
дження та періодична експлуатація свердловини № 152-Північно-Долин-
ська в період з 1998 по 2015 р. доводить перспективність Болехівського 
блоку даної площі. 

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

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

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

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

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

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

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 

культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих норм і актів).

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

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує 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 пла-
нованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде - спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафто-
газоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з 
подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) 
(нафта, природний газ, конденсат) Болехівсько-Смолянської площі, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

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

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

культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує 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 пла-
нованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде — спеціальний дозвіл на геологічне вивчення на-
фтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родо-
вищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка ро-
довищ) (нафта, природний газ, конденсат) Ясенської площі, що видаєть-
ся Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

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

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-
ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку 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 Бухтівецької ділянки Бит-

ків-Бабченського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 4805 
від 05.12.2008 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживан-
ня газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат, супут-
ні компоненти:етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодер-
жавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний 
підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобуван-
ня». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Бухтівецької ділянки Битків-Бабченського родовища обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи до-
звільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до 
Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здій-
снюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Бухтівецької ділянки Битків-Бабченського родовища обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи до-
звільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до 
Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо-
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі 
значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Бухтівецька ділянка Битків-Бабченського родовища розташована (в 
адміністративному відношенні) на території Надвірнянського району 
Івано-Франківської області. Найближчі до родовища населені пункти 
— м. Надвірна, села: Пасічна, Бухтівець, Битків, Бабче.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 24,85км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що)

Газоносність встановлена в 1927 році свердловиною 20 — Лащечна.
Бухтівецька ділянка Битків-Бабченського родовища розташована в 

межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину.
Станом на 01.01.2020 р. в експлуатації перебувають 5 свердловин.
Кінцева підготовка газу  проходить  на УППГ-5 Пасічнянського ГП.  

Тут газ, перед подачею в магістральний газопровід, проходить низько-
температурну сепарацію, додаткове очищення і осушення метанолом. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюва-
тися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний 
фонд». 

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

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів за-
бруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рос-
линний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як еколо-
гічно допустимий.

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

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

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

вкілля;
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 оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та 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 і рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають 
зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на оброб-
ку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 4805 від 05.12.2008  ро-
ку на користування надрами, з метою продовження видобування вуг-
леводнів Бухтівецької ділянки Битків-Бабченського родовища, що ви-
дає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст 

відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкіл-
ля та стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

но зі спеціальним дозволом № 5413 від 31.10.2011 року. Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, розчинений у 
нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні 
копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Веснянського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Веснянського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Веснянське родовище в адміністративному відношенні розташова-
не на території Карлівського району Полтавської області. Великі населе-
ні пункти на площі відсутні. Найближчими є села Варварівка, Тарасівка, 
Максимівка, Халтурино. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 13,25 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите в листопаді 2001 р. при випробування св. 101.
Веснянське родовище знаходиться в приосьовій зоні південно-східної 

частини Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). Станом на 01.01.2020 р. 
експлуатаційний фонд свердловин, що розробляють поклади вуглевод-
нів Веснянського родовища складає 6 одиниць, з яких 4 газові та 2 на-
фтова.

На Веснянському родовищі діє установка комплексної підготовки га-
зу (УКПГ), яка розташована в Машівському районі Полтавської області. 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташовано бота-
нічний заказник «Капусник», ландшафтні заказники «Климівський» та 
«Красноперівка». 

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і га-
зу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) 
Гошівської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуг-
леводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою 
геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ 
України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конден-
сат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме  — філія ГПУ «Львівгазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійсню-
ватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною від-
даленістю від електромережі, відповідної потужності, використання вер-
стата із електричним приводом обмежено.

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

тиви
В адміністративному відношенні Гошівська площа розташована на те-

риторії міста Болехів та Долинського району Івано-Франківської області, 
на відстані 12,0 км від м. Долина. 

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

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

ділянки надр 49,01 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний за-

лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяль-
ності місцевого населення та його здоров’я.

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

 Гошівська площа знаходиться в межах Долинського нафтопромисло-
вого району і межує з рядом діючих нафтогазових родовищ, а саме: Пів-
нічно-Долинським, Танявським, Вигода-Витвицьким. Глибини залягання 
продуктивних інтервалів цих родовищ коливаються від 100 до 3900 м. 

Промислова нафтогазоносність Гошівської площі приурочена до мені-
літових і еоценових відкладів. 

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

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

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

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

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

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

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-

туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3  ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує 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 пла-
нованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде - спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафто-
газоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, 
з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родо-
вищ) (нафта, природний газ, конденсат) Гошівської площі, що видається 
Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

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

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

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 5413 від 31.10.2011 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Веснянського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
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 Комишнянського родовища 

згідно зі спеціальним дозволом № 5411 від 31.10.2011 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні 
компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структур-
ний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидо-
бування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Комишнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Комишнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Комишнянське родовище в адміністративному відношенні розташова-
не на території Миргородського району Полтавської області. Найближчі 
великі населені пункти — міста Миргород, Гадяч, Лохвиця.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 121,00 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Комишнянське родовище відкрите в 1983 році та розташоване в цен-
тральній частині Дніпровсько-Донецької западини, між Глинсько-Розби-
шевською і Гасенківсько-Лейківською антиклінальними зонами. 

Станом на 01.01.2020р. експлуатаційний фонд свердловин становить 
17 свердловин.

На Комишнянському родовищі діє установка комплексної підготовки 
газу (УКПГ), яка розташована в районі с. Попівка Миргородського райо-
ну. Першу чергу УКПГ («стара УКПГ») введено в дію в 1996 році, а в 2005-
2006 рр. введено в експлуатацію повний комплекс з новою площадкою 
НТС та додатковими апаратами та технологічним обладнанням. 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюва-
тися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний 
фонд». 

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 5411 від 31.10.2011 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Комишнянського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і га-
зу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) 
Кохівської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуг-
леводнів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою 
геолого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ 
України з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конден-
сат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме —  філія ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування» АТ «Укргазвидобування». 

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

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

ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійсню-
ватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною від-
даленістю від електромережі, відповідної потужності, використання вер-
стата із електричним приводом обмежено.

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

тиви
В адміністративному відношенні Кохівська площа розташована в Пав-

лоградському, Юр’ївському, Петропавлівському районах Дніпропетров-
ської області та Близнюківському районі Харківської області. 

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

ділянки надр 346,18 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний за-

лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяль-
ності місцевого населення та його здоров’я.

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

В геотектонічному плані Кохівська площа на південному сході нале-
жить до Самаринсько-Вовчанського виступу південної бортової час-
тини ДДз. В межах ділянки знаходяться виявлені сейсморозвідкою по 
нижньокам’яновугільних відкладах Кохівська та Новодачинська структу-
ри. 

Геотектонічна приуроченість Новодачинської ділянки до Самаринсько-
Вовчанського виступу Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі пе-
редбачає вірогідність розвитку в її межах широкого спектру пасткофор-
муючих структурно-тектонічних і літологічних об’єктів, характерних Кру-
тоярівській структурно-тектонічній зоні південного борту ДДз.

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

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

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

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

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

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

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

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

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 Левенцівського родовища 

згідно зі спеціальним дозволом № 2273 від 12.10.2000 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат — корис-
ні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Левенцівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним 
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Левенцівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електрич-
ним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромере-
жі необхідної потужності використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Левенцівське родовище розташовано на території Юріївського, Ново-
московського районів Дніпропетровської області в 37 км на північ від м. 
Павлоград. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 14,3 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите в 1963 р.
Левенцівська структура розташована на південному сході південної 

прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, на межі східного за-
кінчення Зачепилівсько-Левенцівського структурного валу та Степнів-
ської монокліналі.

Станом на 01.01.2020 року експлуатаційний фонд свердловин складає 
11 одиниць.

Системою облаштування Левенцівського родовища передбачено зби-
рання видобувної продукції від свердловин на власну установку комплек-
сної підготовки газу (УКПГ). 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташовано ботаніч-
ний заказник «Балка Бандурка», ландшафтні заказники «Комарівщина» 
та «Солоний лиман», орнітологічний заказник «Волошанська дача». Пла-
нована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону Укра-
їни «Про природно-заповідний фонд».

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

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допус-
тимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 2273 від 12.10.2000 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Левенцівського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3  ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує 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 пла-
нованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде - спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафто-
газоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з 
подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) 
(нафта, природний газ, конденсат) Кохівської площі, що видається Держ-
геонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

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

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

но зі спеціальним дозволом № 2594 від 23.11.2001 року. Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні компо-
ненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержав-
ного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобуван-
ня». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Максальського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним 
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Максальського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електрич-
ним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромере-
жі необхідної потужності використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Максальське родовище в адміністративному відношенні знаходиться 
на території Ізюмського та Шевченківського районів Харківської області. 
Найближчими районними центрами є міста Балаклія та Куп’янськ.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 124,8 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите в 1963 році.
Максальське родовище знаходиться в південно-східній частині північ-

ної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Експлуатаційний 
фонд свердловин станом на 01.10.2020 р. складає 11 одиниць, з яких 8 
свердловин відносяться до діючого фонду і 3 до бездіючого.

Системою облаштування Максальського родовища передбачено зби-
рання видобувної продукції від свердловин на власну установку комплек-
сної підготовки газу (УКПГ). 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища знаходиться бота-
нічний заказник «Бугаївський», ентомологічні заказники «Круглий» та 
«Кравцівський». Планована діяльність буде здійснюватися з дотриман-
ням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

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

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допус-
тимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл №2594 від 23.11.2001 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Максальського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

згідно зі спеціальним дозволом № 5009 від 03.09.2009 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, розчи-
нений у нафті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бута-
ни — корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Наріжнянського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним 
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Наріжнянського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електрич-
ним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромере-
жі необхідної потужності використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні Наріжнянське родовище розташоване 
на території Валківського району Харківської області. Адміністративний  
центр м. Валки розташований в 11 км на північний захід. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 7,1 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Наріжнянське родовище відкрито у 1984 році. У тектонічному відно-
шенні родовище приурочене до північної бортової зони  Дніпровсько-До-
нецької  западини  (ДДз). 

Станом на 01.01.2020р. експлуатаційний фонд газових свердловин На-
ріжнянського родовища налічує 8 одиниць.

Системою облаштування Наріжнянського родовища передбачено зби-
рання видобувної продукції від свердловин за променевою схемою на 
власну установку попередньої підготовки газу (УППГ). Яка знаходиться 
біля с.Войтенки Валківського району Харківської області.

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і 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 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з 
урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташовано гідро-
логічний заказник «Іллюхівський». Планована діяльність буде здійсню-
ватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний 
фонд».

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

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допус-
тимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
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оголошення

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

рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 другої категорії видів планованої діяльності й 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

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

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

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

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

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

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

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, 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 по-
переднім абзацом;

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 5009 від 03.09.2009 року на 
користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів 
Наріжнянського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та за-
хисту довкілля України: 

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

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, 
e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-

ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Оголошує прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною та зао-
чно-дистанційною формами для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування».

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», а також за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до 
Національної академії державного управління при Президентові України в 2020 
році та Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного 
управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 01 квітня 2013 року № 255.

Термін навчання слухачів за денною, вечірньою, заочною та заочно-дистан-
ційною формами — 1 рік 4 місяці. На навчання приймаються громадяни Украї-
ни, які мають вищу освіту.

Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної академії  
(м. Київ): 

– на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста — з 01 квітня по 19 червня 2020 року;

– на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра — з 01 квітня по 22 липня  
2020 року.

Вступні випробування проводяться: 
– на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста — з 29 червня по 10 липня 2020 року;
– на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра — з 22 по 24 липня 2020 

року.
На період запровадження на території України та в м.Києві  надзвичайної си-

туації документи від вступників будуть прийматися в електронному вигляді за 
посиланням: https://forms.gle/T2Wd5ETGtdBMgVQCA.

До Дніпропетровського, Львівського, Одеського та Харківського регіональних 
інститутів державного управління прийом документів від вступників та прове-
дення вступних випробувань буде проходити з 01 квітня по 29 липня 2020 року.

Зарахування — до 11 серпня 2020 року.
Початок занять з 1 вересня 2020 року.
Вартість та інші умови навчання — на сайті в РОЗДІЛІ «АБІТУРІЄНТАМ.»
Приймальна комісія Національної академії та її регіональних інститутів дер-

жавного управління працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 
до 16 години) за адресами:

Національна академія (м. Київ): 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, 
тел.: (044) 455-68-01, www.асаdemy.gov.uа

Дніпропетровський регіональний 
інститут державного управління 
49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, 
тел.: (056)745-52-41, 
(056)794-58-06.
www.dbuapa.dp.ua

Львівський регіональний інститут  
державного управління 
79491, м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 16, 
тел.: (032)244-81-12.
www.lvivacademy.com

Одеський регіональний інститут 
державного управління 
65009, м. Одеса, 
вул. Генуезька, 22, 
тел.: (048)705-97-11, 
(048)705-97-13.
www.oridu.odessa.ua

Харківський регіональний інститут  
державного управління 
61050, м. Харків, 
Московський проспект, 75, 
тел.: (057)732-65-05.
www.kbuapa.kharkov.ua

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою, просить вважати недійсними на-
ступні документи: поліси обов’язкового страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів:

АК 1294206 АК 3915589 АМ 5270139 АМ 6771223 АМ 8703959 АО 1363271

АК 1294229 АК 4367941 АМ 5271891 АМ 6771231 АМ 8703960 АО 1363272

АК 1294239 АК 4367952 АМ 5272401 АМ 8042767 АМ 8704005 АО 1363273

АК 1294261 АК 4367956 АМ 5272402 АМ 8043757 АМ 8933888 АО 1363274

АК 1294283 АК 4367961 АМ 5272424 АМ 8044273 АМ 2240853 АО 1363275

АК 1294284 АК 4367965 АМ 5272425 АМ 8045373 АМ 2245096 АО 1363276

АК 2123875 АК 4367969 АМ 5275535 АМ 8048715 АМ 2694425 АО 1363277

АК 8329852 АК 4371373 АМ 5281154 АМ 8048847 АМ 4118775 АО 1363278

АК 9063475 АК 4373708 АМ 6375516 АМ 8488837 АМ 4119240 АО 1363279

АК 9064737 АМ 0477478 АМ 6378364 АМ 8488843 АО 0178899 АО 1363280

АК 9069256 АМ 0477479 АМ 6378411 АМ 8488847 АО 0345084 АО 1363281

АК 9070829 АМ 2688380 АМ 6379069 АМ 8488848 АО 0347237 АО 1363282

АК 9070834 АМ 2688381 АМ 6379071 АМ 8490007 АО 0727234 АО 1363283

АК 9070836 АМ 2688382 АМ 6379700 АМ 8703950 АО 0745489 АО 1363284

АК 9070849 АМ 2705554 АМ 6380157 АМ 8703951 АО 0867199 АО 1363285

АК 2133742 АМ 3461986 АМ 6380158 АМ 8703952 АО 0867467 АО 1363286

АК 2133743 АМ 3461987 АМ 6380159 АМ 8703953 АО 0867690 АО 1363287

АК 3383282 АМ 4121901 АМ 6380160 АМ 8703954 АО 1363266 АО 1363288

АК 3383285 АМ 4522249 АМ 6380957 АМ 8703955 АО 1363267 АО 1363289

АК 3383287 АМ 4842347 АМ 6768068 АМ 8703956 АО 1363268 АО 1363290

АК 3915574 АМ 4845523 АМ 6768069 АМ 8703957 АО 1363269 АО 3833663

АК 3915584 АМ 4848912 АМ 6770786 АМ 8703958 АО 1363270

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області перебу-

ває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Мар-
ків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олександра Володими-
ровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинуваченого 
Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлівський, 79, в су-
дове засідання з розгляду кримінального провадження за його обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28,  
ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судо-
вого провадження, яке відбудеться 31 березня 2020 року о 15 год. 00 хв. в примі-
щенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд 
про причини неявки інакше судовий розгляд кримінального провадження здій-
снюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя О. В. Ільяшевич 

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області знахо-

диться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №12012020020000045 від 29 листопада 2012 року про об-
винувачення Жиліча Олександра Васильовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358,  
ч. 2 ст.364 КК України.

У зв’язку з цим, суд викликає обвинуваченого Жиліча Олександра Ва-
сильовича, 08.02.1979 року народження, уродженця м. Ківерці, Волинської 
області, жителя м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 11/77, в судові засідання, які 
відбудуться 10 квітня 2020 року о 14 год. 30 хв., 13 травня 2020 року о 14 
год. 30 хв., 20 травня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Луцького місь-
крайонного суду Волинської області, за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, 
зал судових засідань № 5.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 297-5 КПК України з моменту опублікуван-
ня повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження підозрюваний (обвинувачений) вважається належ-
ним чином ознайомлений з її змістом. У разі неявки обвинуваченого до суду 
кримінальне провадження здійснюватиметься за відсутності обвинувачено-
го (in absentia) в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя І. В. Ясельський

Шановні акціонери ПАТ «Київметробуд»
 
Публічне акціонере товариство «Київметробуд» повідомляє про те, що чергові 

загальні збори акціонерів ПАТ «Київметробуд» у встановлений законодавством 
строк (до 30 квітня 2020 року) скликатись та проводитись не будуть в зв’язку з 
запровадженням на території України заходів запобігання поширенню корона-
вірусу COVID-19, встановлених Постановою №211 «Про запобігання поширен-
ню на території України коронавірусу COVID-19» Кабінету Міністрів України від  
11 березня 2020 року.

Відповідно до роз’яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, розміщеного на сайті комісії 17 березня 2020 року, проведення у встанов-
лений законодавством строк загальних зборів акціонерів порушуватиме встанов-
лені на період карантину санітарні правила і норми.

З огляду на наведене вище ПАТ «Київметробуд» повідомляє акціонерів про те, 
що загальні збори акціонерів ПАТ «Київметробуд» у строк, встановлений законо-
давством, скликатись не будуть.

Про дату і місце скликання та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ 
«Київметробуд» повідомить додатково шляхом розміщення відповідного оголо-
шення на власному веб-сайті та шляхом направлення акціонерам відповідного 
повідомлення. 

Керівництво ПАТ «Київметробуд»

Інформація 
про результати проведення конкурсу з відбору пропозицій  

щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей  
на земельних ділянках, що належать до земель оборони

Конкурсна комісія Адміністрації Державної прикордонної служби Укра-
їни з відбору пропозицій щодо будівництва житла для військовослужбов-
ців та членів їх сімей провела конкурс (протокол №3 від 27.03.2020) з від-
бору пропозицій щодо будівництва житла на земельній ділянці, загальною 
площею 36,7819 га (площею під забудову — 3,0 га) кадастровий номер 
8000000000:90:174:0020, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Світла, 6.

Переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ПБФ ГРУП», код ЄДРПОУ 39709878, вул. Басейна, 12, гр. прим.  
№ 40, м. Київ, 01001.  

22.10.2019 року помер ЗАВІРЮХА СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ, 

1964 року народження. Всім спадкоємцям померлого звертатися 

до приватного нотаріуса Новобузького районного нотаріального 

округу Миколаївської області Паліюк Л. М. за адресою: 

м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Грушевського, 6, 

офіс 2-4, 2-5 (телефон 097-93-165-48).

Чернігівський апеляційний суд викликає як обвинуваченого Степа-
нова Валерія Володимировича, 07.04.1960 року народження (останнє 
відоме місце проживання: м. Чернігів, пров. Калініна, буд. 15) для учас-
ті у кримінальному провадженні № 11-кп/4823/331/20 по обвинувачен-
ню Степанова Валерія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 22 квітня 2020 року о 09-00 годині  
під головуванням судді Заболотного В. М. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 2.

Оголошення 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир  

на умовах пайової участі та на вторинному ринку для забезпечення 
житлом  військовослужбовців Національної гвардії України

 
1. Замовник:
1.1. Найменування. Головне управління Національної гвардії України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 08803498.
1.3. Місцезнаходження:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9-А
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
Модлінський Микола Володимирович, Курлов Андрій Юрійович (тлф. 044-249-

2723, m.modlinskiy@ngu.gov.ua);
1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.
2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупів-

лю: mvs.gov.ua.
4. Інформація про предмет конкурсу визначена в оголошенні № 1 від 12.03.2020.
Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 24.03.2020.
5. Інформація про результати проведення конкурсу.
5.1. За лотом 1 переможцями визнано:
- ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 39115189), 
- ФО Юдіна Г. П. (ІНН 2074519540), 
- ФО Тітко М. О. (ІНН 2900618577), 
- ФО Тітко Н. М. (ІНН 1918814108), 
- ФО Лада А. С. (ІНН 2903718259), 
- ТОВ  «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775), 
- АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 40468695)
5.2. За лотом 2 переможцями визнано:
- ФО Балюк С. М. (ІПН 2349811713), 
- ФО Дяденюк Д. А. (ІПН 3406707852), 
- ФО Рудик О. І. (ІПН 2092022837).

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Шель Олек-
сандра Івановича, 21.08.1952 року народження, в судове засідання у 
кримінальному провадженні  № 1-кп/331/100/2020 за обвинуваченням 
Шель О. І. у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться  22.04.2020 року о 09 годині  
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олек-
сандрівська, 6, судова зала № 3. 

Суддя Пивоварова Ю. О.
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В інтересі адвоката Фазекоша —  
публічність і критичне ставлення

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРАВОЗАХИСТ. Розвиток адвокат-
ського самоврядування, який узгоджу-
ється з європейськими традиціями у сфе-
рі правових відносин, — наріжний камінь 
у діяльності ради адвокатів Закарпат-
ської області, — організації, яку очолює 
Олексій Фазекош. 

Ініціативи Олексія Андрійовича у сфері 
захисту підприємництва (з 2006-го він го-
лова правління Мукачівської міськрайон-
ної спілки підприємців), його активність в 
обговоренні законопроєктів, пов’язаних з 
розвитком адвокатури, вдосконаленням 
правових відносин в Україні отримують 
схвалення й підтримку цехової спільноти.

Як і більшість представників адвокат-
ського середовища, Олексій Андрійович 
переймається долею судово-правової ре-
форми, до якої ставиться критично. На 
його переконання, не можна допустити 
збільшення тиску держави і зокрема пра-
воохоронних органів на адвокатів. Олек-
сій Фазекош аналізує і виборче законо-
давство, розглядаючи його у контексті 
змін, закладених у новому Виборчому ко-
дексі України. 

«Цей кодекс, який набув чинності  
1 січня цього року, систематизував, ре-
гламентував, об’єднав усі вибори в 
Україні в одну систему, — каже Олексій 
Андрійович. — Ми поступово входимо у 
нову виборчу парадигму, яка цілком бу-
дується на пропорційній основі. Тобто 
нашим громадянам доведеться обирати 
не лише політичну партію, а й кандида-

тів у депутати від неї. Так виборча сис-
тема країни стає більш відкритою, відсі-
кає корупційну складову і можливий під-
куп виборців. 

Прикметно, що вектор дискусій щодо 
виборчого законодавства за всі роки іс-
нування незалежної України спрямову-
вався у бік Верховної Ради й Президен-

та. Мінімум уваги законодавець приділяв 
місцевим виборам. Нині ж з урахуванням 
того, що майбутні місцеві вибори відбу-
ватимуться в умовах існування нових ад-
міністративних одиниць — об’єднаних те-
риторіальних громад, ці питання постали 
на повен зріст.

Гадаю, треба було дочекатися завер-
шення децентралізації, аби отримати чіт-
кі відповіді, як на рівні районів діятимуть 
органи місцевого самоврядування. Так 
само потрібно чітко знати, чи відбувати-
муться вибори до цих органів місцевої 
влади».

Для голови ради адвокатів Закарпат-
ської області особливо важлива інфор-
маційна складова. Публічність у робо-
ті цілком узгоджується із тим, що Фазе-
кош — один із засновників громадсько-
го об’єднання «Центр журналістських до-
сліджень». Не дивно, що Олексій Андрі-
йович започаткував авторський проєкт 
«Погляд Фазекоша», який у вигляді ві-
деопрограм транслює ютуб (https://www.
youtube.com/channel/ UCpzSpBLVY4 -
HxcOewqk12a5g). 

У програмах, яких підготовлено вже 
сім, відомий адвокат аналізує питання 
міського будівництва, гендерної рівно-
сті, соціального захисту, виборчого зако-
нодавства (очевидні явища й підводні ка-
мені).

Розміщено на каналі вже сім випусків 
«Погляду Фазекоша», і крапку, вважає 
адвокат, ставити ще зарано. Відеома-
теріали об’єднує системний аналітичний 
підхід до справ, що на порядку денному і 
хвилюють загал. 

Олексій Фазекош перебуває на вістрі 
захисту громадянських прав українців  
і професійних — адвокатів

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення  

Р. Хомчака Головнокомандувачем  
Збройних Сил України

Призначити ХОМЧАКА Руслана Борисовича Головнокомандувачем Збройних Сил 
України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 березня 2020 року
№ 125/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення  
С. Корнійчука начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України
Призначити КОРНІЙЧУКА Сергія Петровича начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 березня 2020 року
№ 126/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення С. Наєва Командувачем 

об’єднаних сил Збройних Сил України
Призначити НАЄВА Сергія Івановича Командувачем об’єднаних сил Збройних Сил 

України.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 березня 2020 року
№ 127/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2020 р. № 241 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 р. № 211
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 
р., № 23, ст. 896) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України 
від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

 від 29 березня 2020 р. № 241
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 11 березня 2020 р. № 211

1. Доповнити постанову пунктами 31 і 32 такого змісту:
«31. Установити, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хво-

робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,  або хворіють на зазначе-
ну хворобу та не потребують госпіталізації, є особами, що потребують самоізоляції.

Лікуючий лікар хворого на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, самостійно визначає строк самоізоляції хворого та осіб, які 
потребують самоізоляції внаслідок контакту з хворим, на підставі галузевих стандар-
тів у сфері охорони здоров’я.

Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від контакту з інши-
ми особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць. 
Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами хар-
чування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення 
та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захис-
ту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.

32. Особи, що відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в грома-
ді (крім водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів 
екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бри-
гад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2), вважають-
ся такими, що мали контакт з хворим на зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій 
обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалі-
зованих закладах, які визначаються Київською міською, обласними державними ад-
міністраціями.».

2. Доповнити постанову пунктами 7 і 8 такого змісту:
«7. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити облашту-

вання спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), транспортуван-
ня до них осіб, що потребують обсервації (ізоляції), медичне спостереження за ними.

8. Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити та впрова-
дити електронний сервіс для проведення моніторингу додержання самоізоляції та/
або обсервації особами, зазначеними у пунктах 31 і 32 цієї постанови.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, 
єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, інформаційних систем Мініс-
терства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, 
які мають необхідні для проведення зазначеного моніторингу дані, встановлюється Міністер-
ством цифрової трансформації та держателем відповідної інформаційної системи.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2020 р. № 243 
Київ

Про затвердження бюджету Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття на 2020 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального стра-

хування на випадок безробіття на 2020 рік, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2020 р. № 243
БЮДЖЕТ 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального  
страхування на випадок безробіття на 2020 рік

(тис. гривень)
Залишок коштів на початок року 1 252 717,7

Доходи поточного року — всього: 14 529 176,6
з них:  
страхові внески 14 388 900,6
інші надходження 138 564,8
кошти державного бюджету — усього: 1 711,2
з них:  
на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку з виве-
денням з експлуатації Чорнобильської АЕС

911,2

на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних 
із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування

800

Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 15 781 894,3
Усього видатків: 15 625 862
з них: 
матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та 
заходи сприяння зайнятості, профілактика настання страхових випад-
ків, допомога по частковому безробіттю

12 220 185,6

інформаційно-аналітичні системи державної служби зайнятості 61 100
утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятос-
ті, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управ-
ління Фондом

3 344 576,4

Залишок коштів (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) 156 032,3
у тому числі резерв Фонду 156 032,3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2020 р. № 244 
Київ

Про внесення змін до Порядку  
реєстрації, перереєстрації безробітних  

та ведення обліку осіб, які шукають роботу
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, 

які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 ве-
ресня 2018 р. № 792 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безро-
бітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (Офіційний вісник України, 2018 
р., № 80, ст. 2662; 2020 р., № 23, ст. 891), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2020 р. № 244

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку 

осіб, які шукають роботу
1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Особливості реєстрації, перереєстрації безробітних, надання статусу безробітно-

го та призначення виплати допомоги по безробіттю у період встановлення карантину 
визначаються Державним центром зайнятості.».

2. Пункт 20 доповнити абзацами такого змісту:
«У період встановлення карантину реєстрація безробітного здійснюється з пер-

шого дня після подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу без-
робітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Призначення ви-
плати допомоги по безробіттю у такому разі здійснюється з першого дня реєстра-
ції безробітного.

Після завершення карантину безробітний зобов’язаний протягом 10 робочих днів 
подати центру зайнятості перелік документів, визначених пунктами 17—19 цього По-
рядку. Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, пе-
редбаченої пунктом 28 цього Порядку. У такому разі документи подаються до центру 
зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися 
у зв’язку з поважною причиною.».

3. В абзаці першому пункту 28 слова «, виникнення якої підтверджується на запит 
центру зайнятості відповідним органом згідно із законодавством» замінити словами 
«або встановленого карантину».
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