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Додаток 2  

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

 впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

                                                                                         . 

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) в особі Філії 

"Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного товариства 

"Укртрансгаз", код  ЄДРПОУ 25698645 (довіреність № 198 від 14.02.2018) 

повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

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

1 Інформація про суб’єкта господарювання  

Акціонерне товариство "Укртрансгаз", адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.             

Філія "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного товариства 

"Укртрансгаз", адреса: 61001, м. Харків, вул. Культури, 20-а, контактний номер телефону: 

(057) 730-57-59 

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону 
 

2 Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

Планована діяльність – "Капітальний ремонт газопроводу "Шебелинка-

Дніпропетровськ-Одеса" ШДО-1а на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, DN 500 

(2 нитки), заміна на DN 1000, перехід через р. Вовча, км 115" 

Характеристика планованої діяльності – Газопровід ШДО-1а забезпечує 

газопостачання споживачів Дніпропетровської області, експлуатується Запорізьким 

лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів, балансоутримувачем 

об’єкта є Філія "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" Акціонерного 

товариства "Укртрансгаз". На підводному переході через р. Вовча, біля с. Червона Нива 

Павлоградського району, ШДО-1а знаходиться в аварійному стані – має відкриті ділянки 

по всій ширині річки та близькі до критичних провиси. Планована діяльність полягає в 

здійсненні капітального ремонту аварійної ділянки газопроводу ШДО-1а з метою 

недопущення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного газопостачання. 

                                                      
 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив 
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Технічна альтернатива 1 

Замість аварійного підводного переходу газопроводу ШДО-1а пропонується 

прокласти підземний трубопровід-перемичку від ШДО-1а до існуючого сусіднього 

газопроводу ШДО-1б. При цьому, для забезпечення газопостачання ГРС "Булахівка" та 

ГРС "Павлоград", передбачено прокласти два трубопроводи-підключення від існуючого 

газопроводу ШДО-2 до ГРС "Булахівка" та до ГРС "Павлоград". Існуюча аварійна ділянка 

ШДО-1а (2 нитки) довжиною близько 1,5 км демонтується. Будівельні роботи 

безпосередньо на переході через р. Вовча та в прибережній захисній смузі не 

передбачаються. 

Технічна альтернатива 2 

В якості альтернативи розглядається переукладання газопроводу ШДО-1а 

безпосередньо на підводному переході через р. Вовча. Однак, в цьому випадку вплив на 

водні біоресурси та загалом на навколишнє середовище буде надзвичайно негативний, 

тому зазначена альтернатива не є доцільною. Технічна альтернатива 1 є оптимальним 

варіантом для забезпечення безпечної експлуатації ділянки газопроводу ШДО-1а в районі 

переходу через р. Вовча.  

3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Провадження планової діяльності передбачається неподалік с. Червона Нива 

Павлоградського району Дніпропетровської області. Найближчі житлові будинки 

с. Червона Нива знаходяться на відстані приблизно 300 м. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Оскільки газопровід вже побудований і необхідно здійснити капітальний ремонт 

саме зазначеної аварійної ділянки, територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Метою діяльності є підвищення безпечної експлуатації газопроводу та надійності 

газопостачання комунально-побутових і промислових споживачів Харківської, 

Дніпропетровської і Одеської областей. 

Капітальний ремонт не передбачає змін у потребі трудових ресурсів. 

Обслуговування кранових вузлів, огляд траси, виконання ремонтних і профілактичних 

робот здійснюватиметься існуючим персоналом Запорізького ЛВУ УМГ "Харківтрансгаз". 

5 Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Прокладається новий підземний трубопровід-підключення діаметром Dу 100, 

довжиною 35 м від газопроводу ШДО-2 Dу 1000 на відмітці 116,7 км до ГРС "Булахівка". 
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Прокладається новий підземний трубопровід-підключення діаметром Dу 200, 

довжиною 90 м від газопроводу ШДО-2 Dу 1000 на відмітці 11,826 км до ГРС "Павлоград". 

Прокладається новий підземний газопровід-перемичка змінного діаметру 

Dу 700/500, довжиною 180 м між газопроводами ШДО-1а Dу 500 та ШДО-1б Dу 1000.  

На новому газопроводі-перемичці встановлюється запірний кран DN 500,                     

на ШДО-1б встановлюється запірний кран DN  1000. 

Демонтуються 2 нитки ШДО-1а Dу 500 довжиною близько 1,5 км кожна. 

Проектна потужність газопроводу "ШДО-1" складає 4,8 млрд.м³/рік. Робочий тиск у 

газопроводі – 5,4 МПа. Загальна потужність планованої діяльності складає 3,13 тис. м3, 

зокрема потужність трубопроводу-підключення Dу 100, 35 м – 0,02 тис. м3, трубопроводу-

підключення Dу 200, 90 м – 0,19 тис. м3, газопроводу-перемички Dу 700/500, 180 м – 

2,92 тис. м3. 

Площа земельної ділянки, що відводиться в постійне користування для кранових 

вузлів – 0,0247 га. Площа земельної ділянки, що відводиться у тимчасове користування на 

час будівництва –  9,17 га. 

6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами 

Щодо технічної альтернативи 1 

- під час монтажу, введення в дію об’єкта, а також у процесі його експлуатації має 

бути забезпечено екологічну безпеку життєдіяльності населення, додержання нормативів 

щодо шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; 

- при виконанні будівельних робіт та експлуатації не допускається перевищення 

гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин; 

- обов’язкова утилізація можливих шкідливих речовин і відходів; 

- забороняється скидання в річки та інші водоймища, потрапляння в ґрунтові води 

виробничих, побутових та інших видів відходів  

Щодо територіальної альтернативи 1 

Роботи передбачається проводити поза межами населених пунктів, в охоронній зоні 

газопроводу  відповідно до Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон 

об’єктів магістральних трубопроводів" (200 м для Dу 700/500, 250 м для Dу 1000 в обидві 

сторони від осі газопроводу). Траса трубопроводу-підключення до ГРС "Павлоград" 

проходить через територію Павлоградського лісового господарства, але це є необхідною 

умовою, адже підключення до ГРС "Павлоград" для забезпечення газом споживачів 

можливе лише в цьому місті. Для оформлення права користування земельними ділянками 

розроблено землевпорядну документацію та проведено з власниками (користувачами) 

земельних ділянок (зокрема, лісових насаджень) укладання договорів про встановлення 

земельних сервітутів та договорів оренди на період будівництва. 
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7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами 

Щодо технічної альтернативи 1 

Виконуються топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у 

необхідному обсязі 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Передбачається проведення технічної і біологічної рекультивації порушених 

земель, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних, 

відновлювальних та захисних заходів 

8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

Під час проведення будівельних робіт: 

Вплив на клімат і мікроклімат – не передбачається. У період будівництва викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу незначні і тому негативного впливу на клімат і 

мікроклімат не відбувається. 

Вплив на повітряне середовище – викиди від зварювальних робіт (оксид заліза та 

оксид марганцю), автотранспорту та будівельної техніки (оксиди азоту, оксиди сірки, оксид 

вуглецю, сажа та вуглеводні), фарбувальних робіт (ксилол, уайт-спірит), під час риття 

траншеї (пил неорганічний), стравлювання природного газу (метан); шум та вібрація від 

роботи машин та механізмів, автомобільного транспорту. 

Вплив на водне середовище – не передбачається. Усі роботи передбачається 

виконувати за межами прибережної захисної смуги р. Вовча. Передбачається від'єднання 

ділянок, що перетинають ріку, від газопроводу ШДО-1а заглушками на відстані 50 м в 

обидві сторони від урізу води.  

Вплив від утворення відходів - утворені під час будівництва небезпечні відходи 

(стара ізоляція трубопроводу, тара ЛФМ, недогарки від електродів) підлягають утилізації 

спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію; побутові відходи вивозяться на 

полігон ТПВ за договором з відповідною організацією; демонтовані труби вивозяться на 

склад КС "Краснопілля" Запорізького ЛВУ МГ. При експлуатації газопроводу відходи не 

утворюються. 

Вплив на ґрунти та земельні ресурси – тимчасове порушення поверхневого шару 

ґрунту в межах відведеної будівельної смуги з проведенням наступної технічної та 

біологічної рекультивації порушених земельних ділянок, що максимально мінімізує вплив 

на ґрунти та не завдасть негативних наслідків на них.  

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – можливі тимчасові зміни 

існуючого стану біологічних та екологічних систем в межах земельного відводу; 

розчищення будівельної смуги від порослі; опосередковані впливи при забрудненні інших 
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елементів навколишнього природного середовища.  

Під час виконання робіт в межі Павлоградського лісового господарства негативного 

впливу на флору і фауну та стан ґрунтів не очікується. Відповідно до законодавства 

України  над системою газопроводів ШДО-1, ШДО-2, ШДКРІ в лісі є розчищена просіка 

шириною 130 м. Використання під час будівництва небезпечних речовин для тварин 

рослин та ґрунтів не передбачається. Передбачається задіяння малошумних механізмів 

та будівельної техніки, що максимально мінімізує звуковий тиск на навколишню територію 

лісового господарства.  

Вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – не передбачається. 

Позитивний вплив – підвищення інфраструктури та забезпечення природним газом 

споживачів.  

Вплив на навколишнє техногенне середовище – не передбачається. Територія, на 

якій планується проводити будівельні роботи, не потрапляє до небезпечних зон.  

Під час експлуатації газопроводу вплив на довкілля відсутній. 

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 (стаття 3, частина 3,               

пункт 10, абз. 11 та пункт 14)  

10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля 

Згідно з напрямком, технічними характеристиками, місцем провадження планованої 

діяльності,   підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні 

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 відповідає сфері 

діяльності, джерелам та видам можливого впливу на довкілля 

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

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 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; 
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- 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, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеному у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля, 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 цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 

також на стадії розгляду уповноваженим органом 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.  

Для спрощення процесу реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій 

громадськості, особам, що надають зауваження і пропозиції, необхідно вказати унікальний 

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення).  

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).  
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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 Дозвіл на виконання будівельних робіт, 

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля") 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією  

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.                          

Е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, телефон: (096) 512-94-24, відділ контролю 

природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля 

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