
____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 
 

                                                            
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Акціонерне товариство «Укртрансгаз», код ЄДРПОУ 30019801 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

__________________________________________________________________________________________ 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

__________________________________________________________________________________________ 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 
1. Інформація про суб’єкта господарювання  
Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1; тел.: (044) 254-31-54 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Планована діяльність щодо продовження закачування, відбору та підземного 
зберігання природного газу на промисловому майданчику «Пролетарське підземне 
сховище газу» Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу 
філії «Оператор газосховищ України» Акціонерного товариства «Укртрансгаз», що 
знаходиться за адресою: 51122, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. 
Приорільське, вул. Промислова, 1 (територіально розміщується за межами населеного 
пункту). 

Технічна альтернатива 1. 

Закачування, відбір та підземне зберігання природного газу з метою регулювання 
сезонної нерівномірності газоспоживання та забезпечення надійності газопостачання 
споживачів газопроводу Шебелинка – Дніпро – Кривий Ріг – Ізмаїл у діючому режимі. 

Технічна альтернатива 2. 
ПМ «Пролетарське ПСГ» передбачає доведення загального об’єму зберігання газу 

в підземному сховищі до 5,0 млрд. м3, у т. ч. активного об’єму – до 3,0 млрд. м3, у 



горизонтах Б-5, Б-9 з можливістю збільшення газових покладів за рахунок 
розконсервації наявних свердловин. Для збільшення максимальної добової 
продуктивності та об’єму закачування і відбирання газу, з метою виведення 
газосховища на циклічний режим експлуатації, необхідні додаткові об’єми природного 
газу для закачування. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Промисловий майданчик «Пролетарське підземне сховище газу» (ПМ 
«Пролетарське ПСГ») знаходиться за адресою: 51122, Дніпропетровська обл., 
Магдалинівський р-н, с. Приорільське, вул. Промислова, 1. Територіально розміщений 
за межами населених пунктів, на відстані 1500 м у південному напрямку від житлової 
забудови с. Приорільське. Інші населені пункти, що знаходяться у безпосередній 
близькості від проммайданчика – с. Деконка, с. Дудківка, с. Трудолюбівка 
Магдалинівського р-ну Дніпропетровської області. Межі ділянки ПМ «Пролетарського 
ПСГ» – угіддя сільськогосподарського призначення. Усі свердловини експлуатаційного 
фонду ПМ «Пролетарського підземного сховища газу» знаходяться за межами 
житлової забудови на землях сільськогосподарського призначення Личковської, 
Мар’ївської та Жданівської сільських рад Магдалинівського району Дніпропетровської 
області. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається – об’єкт існуючий, площа 
земельної ділянки – 144,8255 га (наявні державні акти на право постійного 
користування земельними ділянками). 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Регулювання сезонної нерівномірності газоспоживання та забезпечення 
надійності газопостачання споживачів. Позитивний аспект – забезпечення потреб 
населення послугами підприємства, виплати до місцевих бюджетів. Запроваджені 
природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життя місцевого населення та його здоров’я. 

 

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

ПМ «Пролетарське підземне сховище газу» створене з метою надання послуг 
підземного зберігання газу, регулювання сезонної нерівномірності газоспоживання та 
забезпечення надійності газопостачання споживачів газопроводу Шебелинка – Дніпро 
– Кривий Ріг – Ізмаїл (закачування, відбір та зберігання природного газу). 

Перша черга ПМ «Пролетарське ПСГ» створена у виснаженому горизонті М-7 
газоконденсатного родовища. Друга черга ПМ «Пролетарське ПСГ» створена у 
виснажених газоконденсатних покладах горизонтів Б-5 + Б-9. На проектні показники 
роботи ПМ «Пролетарське ПСГ» виведено у 1991 році. З 1993 року ПМ «Пролетарське 
ПСГ» виведено на циклічну експлуатацію. Загальний проектний об’єм зберігання газу в 
горизонті М-7 складає 2000 млн. м3, у т.ч. активний – 1000 млн. м3 і буферний –        
1000 млн. м3, у горизонтах Б-5 + Б-9 – загальний об’єм зберігання газу становить      
4800 млн.м3, у т.ч. активний об’єм – 2650 млн.м3 і буферний – 2150 млн.м3. 
Максимальна добова продуктивність на відбирання складає 10,0 млн. м3/добу, 
експлуатація здійснюється в діапазоні пластових тисків 128-51 атм. Обсяги 



виробництва (закачування газу в підземне сховище) за 2018 рік дорівнюють – 
538 654,684 тис. м3. У порівнянні з 2018 роком планується об’єм закачування 
природного газу – 1 000 000,000 тис. м3/рік. 

ПМ «Пролетарське ПСГ» облаштовано компресорною станцією з 
газоперекачувальними агрегатами у кількості 3-х шт. типу ГПА-Ц-8А загальною 
потужністю 24 МВт. 

Загальний балансовий фонд свердловин ПМ «Пролетарське ПСГ» станом на 
01.10.2019 р. складає 296 одиниць. Фонд експлуатаційних свердловин по всіх 
горизонтах налічує 247 одиниць. Не експлуатаційних свердловин усіх видів налічується 
45 одиниць. Із них контрольних на вище залягаючі водоносні горизонти – 21 
свердловина; геофізичних – 5; поглинальних – 1; п’єзометричних і спостережних – 18 
свердловин. Іще 4 свердловини знаходяться в консервації на інші горизонти. 

Загальна площа земельної ділянки ПМ «Пролетарське ПСГ» складає 144,8255 га. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно 
до Законодавства України: 

- на клімат та мікроклімат – виключення прямого впливу на клімат та 
мікроклімат; 

- на атмосферне повітря – недопущення перевищень значень гранично- 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
житлової забудови та дотримання законодавчих нормативів гранично допустимих 
викидів від стаціонарних організованих джерел (обмеження встановлюються у дозволі 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря); 

- на водні ресурси – недопущення перевищень встановленого ліміту водозабору 
(обмеження встановлюються у дозволі на спеціальне водокористування); 

- на ґрунт та підземні води – виключення прямого інтенсивного впливу на ґрунт 
та підземні води; 

- на техногенне середовище – відсутність прямого впливу на об’єкти 
техногенного середовища; 

- на біоресурси – частковий вплив на біоресурси; 

- шумовий вплив – недопущення перевищень нормативів впливів на людину, 
згідно з ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

- поводження з відходами – організація та контроль місць тимчасового зберігання 
відходів, забезпечення своєчасного вивезення відходів спеціалізованими 
підприємствами (обмеження встановлюються відповідно до Закону України «Про 
відходи»). 

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічно технічній 
альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання меж санітарно-захисної зони (СЗЗ) проммайданчика, встановленої 
відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених 



пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. 
№ 173. Рівень шуму на межі СЗЗ. Попередження забруднення підземних горизонтів. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається (дивись п. 3). 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

ПМ «Пролетарське підземне сховище газу» експлуатується з 1989 року, тому 
еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюються існуючою 
інфраструктурою. Експлуатаційні об’єкти знаходяться на територіях, погоджених у 
встановленому порядку. Розроблено ПЛАСи, комплекс технологічних, технічних, 
організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислового 
обладнання. Проводяться дослідження стану атмосферного повітря на території ПМ 
«Пролетарське ПСГ». Здійснюється первинний облік відходів та передача їх 
спеціалізованим підприємствам. Персонал ПМ «Пролетарське ПСГ» проходить 
періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, 
пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища. 

щодо технічної альтернативи 2 

Необхідна розробка додаткових технологічних, технічних та організаційних 
рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислового обладнання. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Геодезична та топогеодезична зйомка. 

щодо територіальних альтернатив 2 

Не розглядається, дивись п. 3. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 

Клімат і мікроклімат: процес закачування, відбору та підземного зберігання 
природного газу на промисловому майданчику «Пролетарське підземне сховище газу» 
не є діяльністю, яка характеризується значними виділеннями тепла, вологи, газів, які 
володіють парниковим ефектом, інших речовин, та можуть вплинути на клімат і 
мікроклімат в прилеглій місцевості та призвести до будь-яких змін. 

Повітряне середовище: джерелами впливу на атмосферне повітря є стаціонарні 
джерела викидів ПМ «Пролетарське ПСГ», для яких отримані дозволи на викиди 
забруднюючих речовин. Очікуваний вплив характеризується як екологічно 
допустимий. Плата за викиди забруднюючих речовин розраховується згідно зі ставкою 
податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа Магдалинівського району представлена 
притокою Дніпра – річкою Оріль. Менш повноводні річки – Кільчень, Чаплинка, 
Заплавка. Із заходу на схід район перетинає канал Дніпро-Донбас. На ПМ 
«Пролетарське ПСГ» отримано дозвіл на спецводокористування. Вплив підприємства 



на водне середовище за умови дотримання правил експлуатації обладнання, організації 
належного контролю його технічного стану є мінімальним. 

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: основний фактор впливу на ґрунти – це 
виділення певних площ землі для промислового користування, тимчасове відведення 
земель під будівництво, прокладення трубопроводів. Вплив на ґрунти у процесі 
виробничої діяльності об’єкта – мінімальний і може стати помітним у разі порушення 
нормального режиму експлуатації. Можливим джерелом забруднення можуть бути 
паливно-мастильні матеріали, технічні рідини, відходи, розміщені у необладнаних для 
цього місцях. Мінімізація ризиків досягається шляхом забезпечення на підприємстві 
безпечного поводження з відходами та нормального режиму експлуатації обладнання. 
ПМ «Пролетарське ПСГ» не займає земель природоохоронного значення. 

Природно-заповідний фонд: ПМ «Пролетарське ПСГ» не займає земель природно-
заповідного фонду України. 

Рослинний і тваринний світ: прямі загрози, які можуть сприяти порушенням 
рослинного покриву – мінімальні або відсутні. ПМ «Пролетарське ПСГ» знаходиться 
на землях сільськогосподарського призначення, лісових насаджень немає. Вплив на 
тваринний світ – опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. 

Соціальне середовище: планована діяльність здійснює вагомий внесок у 
регіональну економіку та економіку України. 

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища. Пам’ятки архітектури, історії, 
культури, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу 
об’єкту відсутні. 

Відходи: процеси утворення та поводження з відходами регулюються вимогами 
Закону України «Про відходи». Кількісний та якісний склад відходів визначається 
відповідно до діючих нормативних документів. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Шум, вібрація. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, дивись п. 3. 

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, відповідно до абзацу 1 та 2, пункту 4, частини 3 статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». 
  



10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Транскордонний вплив відсутній. 

 

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачений відповідно до ст. 6 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

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; 

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

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

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

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

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

 



13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

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

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами 
для ПМ «Пролетарське підземне сховище газу» (закачування, відбір та підземне 
зберігання природного газу). 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
 
що видається Державною службою геології та надр України 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

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

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації. Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69; тел.: (096) 
512-94-24; e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа) 


