
Додаток 3 
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  Реєстру 

не зазначається суб’єктом господарювання) 
 

20187181291. 
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) 

 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
 

планованої діяльності "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" 
 

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 
 
Планується здійснення капітального ремонту аварійної ділянки газопроводу 

ШДО-1а з метою недопущення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного 
газопостачання.  

Замість аварійного підводного переходу газопроводу ШДО-1а пропонується 
прокласти підземний трубопровід-перемичку від ШДО-1а до існуючого сусіднього 
газопроводу ШДО-1б (Dу 700/500, довжиною 180 м).  

При цьому, для забезпечення надійного газопостачання споживачів передбачено 
прокласти трубопровід-підключення від існуючого газопроводу ШДО-2 до 
ГРС "Булахівка" (Dу 100, довжиною 35 м) та до ГРС "Павлоград" (Dу 200, довжиною 90 
м). Існуюча аварійна ділянка ШДО-1а демонтується (2 нитки Dу 100, довжиною близько 
1,5 км).  

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

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 – 0,0247 га. 
Площа земельної ділянки, що відводиться у тимчасове користування на час 
будівництва –  9,136 га.  

Об'єкт планованої діяльності експлуатується Запорізьким лінійним виробничим 
управлінням магістральних газопроводів філії "Управління магістральних газопроводів 
"Харківтрансгаз" Акціонерного товариства "Укртрансгаз".  

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності знаходиться на 
території Межиріцької селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської 
області неподалік с. Червона Нива. Відстань від траси газопроводу до найближчих 
житлових будинків населеного пункту с. Червона Нива становить приблизно 300 м. 
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2 Суб’єкт господарювання  
 

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" (код ЄДРПОУ 30019801, адреса: 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, 9/1) в особі Філії "Управління магістральних газопроводів 
"Харківтрансгаз" Акціонерного товариства "Укртрансгаз", код  ЄДРПОУ 25698645 
(довіреність № 198 від 14.02.2018), адреса: 61001, м. Харків, вул. Культури, 20-а, 
телефон: (057) 730-57-59 

 
3 Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 
 
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 

(096) 512-94-24, е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.  
 

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

  
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією. Отримання дозволу передбачено Законом України                               
"Про регулювання містобудівної діяльності", стаття 37 

 
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 дати офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначена у заголовку 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  
26.11.2018 в 12-00 в приміщенні Межиріцького Будинку культури за адресою: 

51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вул. Соборна, 
буд. 104. 

Громадські слухання (другі) 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 Харківської обласної державної 

адміністрації. Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. (096) 512-94-24,               

е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. 
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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 Харківської обласної державної 

адміністрації. Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. (096) 512-94-24,               

е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.  
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 92 аркушах з 

додатками. 
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 
Вся необхідна екологічна інформація зазначена у звіті з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності. 
 
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 

 
УМГ "Харківтрансгаз". Адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 16.                               

Тел. (057) 730-57-59. Контактна особа: Рубашкіна Олена Олександрівна 
Межиріцька селищна рада. Адреса: 51473, Дніпропетровська область, 

Павлоградський район, с. Межиріч, пров. Виконкомівський, буд. 1. Тел. (0563) 5-74-75,                   
(05632) 5-74-87. Контактна особа: Луценко Олександр Григорович. 

Дата ознайомлення з документами: з  12.11.2018 
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