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ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності. 
 

1. Планована діяльність 

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). 

Промисловий майданчик «Пролетарське підземне сховище газу» (ПМ 
«Пролетарське ПСГ») створене з метою підвищення надійності газопостачання 
Дніпропетровського промислового району та забезпечення функціональної надійності 
системи газопроводів Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл (ШДКРІ). Підприємство 
розміщене за межами населених пунктів, на відстані 1500 м у південному напрямку від 
житлової забудови с. Приорільське. 

Загальний проектний об’єм зберігання газу в сховищі складає 2000 млн. м3, у т.ч. 
активний – 1000 млн. м3 і буферний – 1000 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. 

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. Неексплуатаційних 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 145,9055 га. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

 

2. Суб’єкт господарювання 

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), 
 

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) 

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Департамент 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, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

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 про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його видачу) 

 

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

Тривалість громадського обговорення становить  25  робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: в приміщенні Приорільського сільського 
будинку культури за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. 
Приорільське, вул. Молодіжна, 8 о 1200 год. 16 березня 2020 року. 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено. 

 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності 



Департамент 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 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент 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 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 331 аркуші. 

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

1. ПМ «Пролетарське ПСГ» Пролетарського ВУПЗГ; Дніпропетровська обл., 
Магдалинівський р-н, с. Приорільське, вул. Промислова, 1; з 18.02.2020 р.; контактна 
особа: інженер з ОНС ІІ категорії Пролетарського ВУПЗГ Станкевич Вікторія 
Вікторівна, тел.: (056) 722-07-04. 

2. Адміністративне приміщення Приорільського старостинського округу 
Личківської сільської ради; Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. 
Приорільське, вул. 40 років Перемоги, буд. 1; з 18.02.2020 р.; контактна особа: в.о. 
старости селища Приорільське та сіл Зоряне і Гавришівка Іващишина Лариса 
Анатоліївна, тел.: (097) 350-19-45. 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, контактна особа) 


