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ПРОТОКОЛ 

громадських слухань 

  

щодо планованої діяльності ТОВ “Перша українська газонафтова компанія” 
 

“Облаштування розвідувальної свердловини № 715 Пролетарського НГКР з її підключенням до  

ТЗСУ Пролетарського НГКР, видобуток вуглеводнів”  
(вид планованої діяльності) 

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 201910174677) 

 

Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Жданівка, вул. Робоча, 2, актова зала  

Будинку культури села Жданівка 
 (місце проведення громадського слухання) 

 

від 19 лютого 2020 року, о 12 годині            с. Жданівка 

 

Присутні: 

Учасники громадських слухань у кількості 7 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є 

невід’ємним додатком до цього протоколу. 

Порядок денний: 

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань. 

2. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших 

учасників. 

3. Запитання до доповідачів та відповіді. 

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції). 

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій 

громадськості та закриття громадських слухань. 
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1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань. 

Слухали: 

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу 

на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений 

головувати на громадських слуханнях. 

2. Головуючого, який роз’яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування 

зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про 

провадження планованої діяльності. 

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та 

встановив такий регламент: 

на вступне слово головуючого ― до 3 хв.; 

на доповідь суб’єкта господарювання ― до 10 хв.; 

на зареєстровані виступи в обговоренні ― до 5 хв.; 

на інші виступи в обговоренні ― до 3 хв.; 

на підбиття підсумків та закриття слухань ― до 3 хв. 

2. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших 

учасників. 

Слухали: 

1. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля 

Мануїлова Галина Миколаївна – інженер-проектувальник в частині забезпечення безпеки життя і здоров‘я 

людини, захисту навколишнього природнього середовища ТОВ “Оргтехдіагностика”: 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

Об’єктом планованої діяльності є облаштування газової свердловини № 175 Пролетарського нафто 

газоконденсатного родовища (НГКР) та підключення її газопроводом-шлейфом до тимчасової замірної сепараційної 

установки (ТЗСУ) Пролетарського НГКР для видобутку вуглеводнів.  
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Планована діяльність є продовженням роботи по спорудженню розвідувальної свердловини № 715. Вплив на 

довкілля від спорудження свердловини № 715 було розглянуто окремим Звітом з ОВД (реєстраційний номер справи 

20187111219) з отриманням відповідного позитивного висновку щодо провадження планованої діяльності  

від 19.12.2018. На даний час газова свердловина № 715 глибиною 3000 м вже пробурена, але в зв’язку з відсутністю 

технологічних комунікацій знаходиться в дослідженні та не введена в експлуатацію. 

На виконання п. 7 отриманого висновку з ОВД, в зв’язку з необхідністю підключення свердловини № 715 до  

установки підготовки газу та введення її в експлуатацію, було здійснено додаткову оцінку впливу на довкілля, що є 

предметом сьогоднішнього обговорення. 

Ціль планованої діяльності полягає в забезпеченні держави та місцевих споживачів і промисловість даного регіону 

енергетичними ресурсами власного видобутку (природний газ). Облаштування майданчику свердловини № 715 та  

підключення її газопроводом-шлейфом до ТЗСУ Пролетарського НГКР надасть змогу експлуатувати цю свердловину та 

видобувати природний газ для подальшого забезпечення потреб споживачів. 

Для підключення до обладнання ТЗСУ та введення в експлуатацію газової свердловини № 715 передбачається 

облаштування майданчика свердловини необхідним технологічним обладнанням та прокладання підземного 

газопроводу-шлейфу діаметром 89 мм, загальною довжиною 1605 м. 

Роботи будуть здійснюватися ТОВ “ПЕРША УКРАЇНСЬКА  ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯˮ на підставі  

спеціального дозволу на користування надрами № 5401 від 26.10.2011, який виданий Державною службою геології та 

надр України терміном на 20 років. 

В адміністративному відношенні земельні ділянки для облаштування розвідувальної свердловини № 715  

Пролетарського НГКР та прокладання газопроводу-шлейфу розташовані поблизу с. Деконка, в адміністративних межах 

Магдалинівської селищної ради та Личківської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області. 

Найближча житлова забудова знаходиться в с. Деконка на відстані 512 м від майданчика облаштування свердловини та 

450-750 м від осі газопроводу-шлейфу. 

Ділянка, що розглядається, вільна від забудови, лісової рослинності та не належить до природно-заповідних, 

історико-культурних чи санітарно-охоронних зон. 

Поряд з територією будівництва пролягає ґрунтова дорога місцевого значення з лісосмугою та сільськогосподарські 

угіддя (рілля). За природних умов ділянка під будівництво є рівною та непідтоплювальною. Поверхневі водні об’єкти, 

заболочені та обводнені ділянки в зоні провадження планованої діяльності відсутні. Перетин водних перешкод 
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планованою діяльністю не передбачається. Рельєф місцевості є сприятливим для облаштування майданчика свердловини 

№ 715 та прокладання траси шлейфу.  

Відповідно до “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктівˮ, нормативна санітарно-

захисна зона (СЗЗ) для майданчика облаштування свердловини № 715 становить 300 м, для шлейфу  нормативна 

санітарно-захисна зона  не встановлюється.  

Отже розташування об'єкту планованої діяльності (майданчик облаштування газової свердловини, траса шлейфу) не 

суперечить санітарним нормам. Тривалість будівництва - 1,1 місяць. 

До будівельно-монтажних робіт входять: земляні роботи (розробка котлованів під фундаменти для споруд, розробка 

траншеї для прокладання газопроводу шлейфу та інженерних комунікацій; лінійних робіт (прокладання газопроводу-

підключення, очистка та випробування трубопроводу гідравлічним способом на міцність та герметичність); монтажних 

робіт (встановлення та монтаж на майданчику облаштування свердловини № 715 технологічного обладнання, а саме 

фонтанної арматури, блоку глушіння, запобіжних клапанів, клапану-відсікача). 

Під час провадження планованої діяльності передбачаються роботи з проведення технологічного обслуговування та 

планових ремонтів газової свердловини та її шлейфу, з метою недопущення аварійних ситуацій і погіршення стану 

навколишнього природного середовища та здоров'я населення. При цьому здійснюватимуться продувки свердловини і 

газопроводу-шлейфу. В процесі виконання оцінки впливу на довкілля було розглянуто усі фактори довкілля, зокрема 

повітряне середовище. 

Під час проведення будівельних та демонтажних робіт певне забруднення атмосфери буде пов’язане з роботою 

автотранспорту, будівельної техніки, зварювальними, різальними роботами, лакофарбовими, земляними роботами. За 

результатами розрахунків перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин не очікується. Викиди 

забруднюючих речовин не спричинять незворотних наслідків в атмосферному повітрі та не завдадуть шкоди 

навколишньому середовищу і здоров’ю людини. Вплив на повітряне середовище під час експлуатації об’єкта планованої 

діяльності пов’язаний з викидами під час згорання природного газу на факельній установці. Для визначення ступеня 

впливу на атмосферне повітря під час експлуатації об’єкта планованої діяльності, виконані розрахунки розсіювання 

забруднюючих речовин за програмою ЕОЛ. Розрахунки розсіювання показали, що перевищення санітарних норм 

приземних концентрацій всіх розглянутих забруднюючих речовин на межі нормованої санітарно-захисної зони (300 м) 

та на межі найближчої житлової забудови (512 м) не перевищують допустимих показників, що задовольняє усі санітарні 

та екологічні вимоги. Отже, під час експлуатації об’єкта планованої діяльності обсяги викидів забруднюючих не 
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спричинитимуть негативного впливу на повітряне середовище та не порушать санітарні вимоги стану атмосферного 

повітря та здоров’я населення. Рівень забруднення атмосферного оцінюється як прийнятний та екологічно допустимий. 

Також, одним з факторів впливу на довкілля є шумовий вплив. Основний шумовий вплив під час проведення 

будівельних робіт є наслідком пересування автотранспорту, роботи будівельних машин і механізмів та виконання 

зварювальних робіт. Характер впливу – тимчасовий, лише в період виконання робіт). Передбачається, що будівельна 

техніка та автотранспорт будуть обладнані штатними  шумопоглинаючими засобами (глушниками), звукоізольованими 

кабінами, кожухами та глушниками шуму. За результатами проведених розрахунків встановлено, що акустичне 

навантаження на найближчу житлову під час будівництва об’єкта планованої діяльності, буде знаходитися в межах 

санітарних норм та не завдаватиме негативного шумового впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я людей. 

При експлуатації об’єкта шумовий вплив відсутній. Рівень шумового впливу об’єкта планованої діяльності 

оцінюється як допустимий. 

Водне середовище. Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності вплив на водне середовище відсутній. Під 

час проведення будівельних робіт вплив на водне середовище полягає в затратах води, а також в утворенні виробничих 

та господарсько-побутових стоків. 

Під час будівництва передбачається води на господарсько-побутові потреби будівельників, а також для проведення 

гідровипробувань трубопроводу на міцність та герметичність. Воду передбачається використовувати з існуючої 

тимчасової водозабірної свердловини, яка знаходиться на майданчику облаштування газової свердловини № 715 

Водовідведення води після гідровипробувань шлейфу під час будівництва передбачається у гідроізольований амбар 

з подальшим вивезенням на утилізацію спеціалізованою організацією відповідно до укладеного договору виконавця 

будівельних робіт. Водовідведення використаної води на господарсько-побутові потреби та збір фекальних стоків 

передбачається в санітарно-побутових установках (пересувних біотуалетах) з подальшим їх вивезенням спеціалізованою 

організацією на утилізацію або знешкодження на найближчих очисних спорудах, згідно з укладеним договором 

виконавця будівельних робіт. Забезпечення повної герметичності та гідроізоляції накопичувальних ємностей, виключає 

фільтрацію забруднених стоків в ґрунтові води. 

Перетин водних перешкод та виконання робіт на землях водного фонду планованою діяльністю не передбачається. 

Під час проведення будівельних робіт забруднення водного середовища не очікується, порушення гідрологічних і 

гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій не відбудеться. Вплив на водне середовище об’єкта планованої 

діяльності є прийнятним та екологічно допустимим. 
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Ґрунти та надра. Вплив на ґрунти під час виконання будівельних робіт буде тимчасовим, лише під час виконання 

земляних робіт і полягатиме у тимчасовому механічному порушенні поверхневого шару ґрунту. 

З метою недопущення забруднення родючого шару ґрунту перед початком будівництва передбачається його зняття 

та тимчасове складування у відвали з наступним його поверненням на порушені земельні ділянки та наступним 

відновленням порушених земель. Зняття та повернення ґрунту в межах відведеної земельної ділянки передбачається 

виконувати згідно “Робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земельˮ. Повернення родючого шару 

ґрунту на порушені земельні ділянки передбачається в повному обсязі. 

Змінення інженерно-гідрогеологічних умов та забруднення водоносних горизонтів, а також рівня залягання 

ґрунтових вод під час проведення будівельних робіт не передбачається. Під час експлуатації об’єкта планованої 

діяльності порушення та забруднення ґрунту не передбачається. Вплив на ґрунти оцінюється як екологічно допустимий. 

Біорізноманіття. Вплив на рослинний світ під час будівництва об’єкта планованої діяльності є мінімальним і 

полягає у локальному порушені рослинного покриву виключно в межах земельного відводу. Основну масу рослинності 

в районі будівельних робіт складають сільськогосподарські культури. Для відновлення рослинного покрову 

передбачається проведення біологічної рекультивації порушених земельних ділянок. Отже, будівництво об’єкта 

планованої діяльності не приведе до зміни складу рослинних угруповань та їх видової різноманітності. Під час 

експлуатації порушення рослинного шару та знесення зелених насаджень не передбачається. 

У зоні будівництва об’єкта планованої діяльності заповідники, заказники, мисливсько-рибальські господарства, 

поверхневі водойми і водотоки та інші об’єкти з особливим режимом природокористування відсутні. Розташування 

об’єкта планованої діяльності передбачається на значній відстані від місцезнаходження об’єктів природно-заповідного 

фонду. Таким чином, провадження планованої діяльності не вплине та не погіршить видове різноманіття та кількісний 

стан рослинного та тваринного світу, що перебувають під особливим захистом, тому вплив на рослинний та тваринний 

світ об’єкта планованої діяльності характеризується як прийнятний та екологічно допустимий. 

Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності відходи не утворюються. Вплив на довкілля відсутній. Під час 

будівництва об’єкта планованої діяльності передбачається утворення незначної кількості відходів Ш та V класів 

небезпеки, а саме тара з під ЛФМ, недогарки від електродів, металобрухт, осад від очистки води після гідровипробувань, 

будівельні відходи та змішані побутові відходи). Вплив на довкілля буде тимчасовий, тільки під час виконання 

будівельних робіт. 

Для зменшення впливу на довкілля та уникнення забруднення ґрунту, підземних та поверхневих вод утвореними 

відходами, передбачені заходи щодо збору, роздільного зберігання та подальшого поводження з утвореними відходами. 
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Передбачається роздільне збирання відходів відповідно до виду відходу та його класу небезпеки в герметичні 

контейнери або ємності для зберігання відходів. Контейнери планується встановити на майданчику з твердим 

покриттям, яке запобігає потраплянню забруднюючих речовин із поверхневими водами у водоносні горизонти та ґрунти. 

Також майданчик для зберігання відходів, забезпечує недопущення займання відходів та зручність їх вивезення. За 

договором з відповідним спеціалізованим підприємством передбачається передача відходів спеціалізованим 

підприємствам – на обробку, утилізацію, знешкодження або вивезення на сміттєзвалище та інше. 

Вплив на довкілля, зумовлений утворенням відходів та операціями у сфері поводження з відходами 

характеризується як прийнятний та екологічно допустимий. 

Під час будівництва, після зварювання трубопроводу, передбачається проведення контролю якості зварних з’єднань  

радіографічним методом. Джерелом іонізуючого випромінювання є рентгенівська установка, яка має свідоцтво повірки 

на відповідність нормам іонізуючого випромінювання та зареєстрована у державному реєстрі. Іонізуюче 

випромінювання під час контролю зварних з’єднань не буде перевищувати граничнодопустимі нормативи.  

В подальшому, під час експлуатації об’єкта планованої діяльності, використання джерел радіаційного, іонізуючого 

та електромагнітного випромінювання не передбачається. Вплив випромінювання оцінюється як прийнятний та 

допустимий. 

Найбільш цікавим фактором присутніх є соціальне середовище. На території, що планується для проведення 

планованої діяльності, житлова забудова відсутня. Найближчі житлові забудови с. Деконка знаходяться на відстані 

понад 512 м від майданчика свердловини № 715, та 450-750 м від осі газопроводу-підключення. Об’єкти соціально-

побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення на ділянці, відведеній під будівництво 

об’єкта планованої діяльності – відсутні. 

Перевищення нормативних значень гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони не 

передбачається. Скиди стічних вод у водні об’єкти не передбачаються.  

 Проведення будівельних робіт на провадження планованої діяльності за межами встановленого землевідводу не 

передбачається. Після закінчення будівельних робіт, пов’язаних з порушенням земель, запроектовано їх відновлення. 

Таким чином, об’єкт планованої діяльності не погіршить стан соціальних умов населення, що проживає на даній 

території. Негативний вплив на здоров’я людей, які проживають у найближчих населених пунктах – не очікується. 

Одним з позитивним впливом планованої діяльності на соціальні умови життєдіяльності населення буде 

забезпечення держави енергетичними ресурсами власного видобутку (природний газ, газовий конденсат). 
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Реалізація планованої діяльності сприяє забезпеченню країни вуглеводневою сировиною, забезпеченню додаткових 

надходжень грошових коштів в державний та місцевий бюджети, отриманню геологічної інформації, щодо приросту 

запасів вуглеводневої сировини. Можна очікувати зацікавленості місцевого населення у розвитку нафтогазовидобувної 

галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2 % рентної плати за користування надрами до 

районних бюджетів, 1 % до бюджетів місцевого самоврядування та 2 % до обласних бюджетів за місцезнаходженням 

(місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. Вплив на соціальне середовище оцінюється як позитивний. 

Технологія будівництва об’єкта планованої діяльності не передбачає проведення вибухів, розривів, розмивів та не 

призведе до руйнування фундаментів і несучих конструкцій будівель та споруд техногенного характеру. 

При проектуванні враховано розміщення існуючих комунікацій та енергомереж із метою виключення на них  

будь-якого негативного виливу об’єкта проектування. Комплекс передбачених рішень щодо запобігання можливих 

вибухів і пожеж, а також забезпечення адекватного і своєчасного на них реагування, зводить до мінімуму ймовірність і 

тривалість можливих аварій, а також тяжкість їх наслідків. Об’єктів навколишнього техногенного середовища, що 

можуть негативно впливати на плановану діяльність – немає. Під час проведення будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності вилив на техногенне середовище виключається. 

Кумулятивний вилив. Розрахунки розсіювання виконані з урахуванням фонового забруднення атмосферного 

повітря в районі с. Деконка, тобто з врахуванням сумісного вкладу інших забруднювачів повітря. За результатами 

розрахунків перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, з урахуванням фонових 

концентрацій, відсутнє. Території, які мають особливо природоохоронне значення, на які може поширитися вплив, в 

районі розміщення об’єкта планованої діяльності відсутні. Кумулятивний вплив об’єкта планованої діяльності та 

сусідніх виробничих підприємств, є незначним та допустимим. 

Будь-яка промислова діяльність в тій чи іншій міри впливає на здоров’я населення і несе в собі певні соціальні 

ризики. Оскільки забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу від провадження планованої діяльності, не 

мають факторів канцерогенного потенціалу, канцерогенний ризик – відсутній. При плануванні проектної діяльності 

враховано усі рішення для запобігання аварійних ситуацій: обладнання повністю герметизується, для безпечного 

доступу до запірної арматури та для обслуговування обладнання передбачені майданчики, на всіх технологічних лініях 

встановлюються манометри для контролю за тиском, уся запірна арматура відповідає характеристикам робочого 

середовища, витримані нормативні відстані, передбачений електрохімзахист газопроводу-шлейфу та технологічного 

обладнання. Були розраховані індекси небезпеки по кожній забруднюючій речовині менші ніж 1, що характеризується, 
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як ризик для здоров’я населення вкрай малий). Рівень ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення є 

прийнятним. Розрахований соціальний ризик менше ніж 10-6 і оцінюються як прийнятний. 

Висновки. Очікується допустимий вплив на ґрунти, біорізноманіття, повітряне та водне середовище, допустимий 

вплив від шумового навантаження та утворення відходів, відсутність впливу на техногенне середовище, прийнятні 

ризики та позитивний вплив на соціально-економічні умови. 

З метою збереження оточуючого середовища при проведенні робіт передбачається використання екологічно 

безпечних методів ведення будівництва. Всі етапи провадження планованої діяльності будуть супроводжуватися 

роботами з проведення досліджень та оперативної оцінки стану ведення робіт по всіх напрямках можливого впливу. 

Для контрольованого впливу на елементи довкілля під час провадження планованої діяльності, на підприємстві 

передбачається проведення системи моніторингу, завданням якого є контроль за станом атмосферного повітря та 

шумового навантаження на межі нормативної санітарно-захисної зони в бік найближчої житлової забудови, контроль за 

станом ґрунтів. Підприємство під час провадження планованої діяльності зобов’язується дотримуватись чинних норм і 

правил охорони навколишнього природного середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва й 

експлуатації. 

(короткий зміст доповіді) 

 

2. Доповідь іншого учасника: Відсутня 

 

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь 

надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення).  

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх 

подає) 

Відповідь, якщо надавалася 

(із зазначенням особи, що її надає) 

1. 

Бегей Валентина Миколаївна – мешканка  

с. Деконка: 

“Де можна буде ознайомитися з результатами 

моніторингу?ˮ 

 

Крищенко Андрій Іванович – заступник  директора з 

виробництва: 

“Вже була попередня планована діяльність по 

спорудженню свердловини. Під час спорудження 

свердловини здійснювала перевірку санітарно-
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“Нам потрапили в руки результати досліджень, адже на 

попередніх слуханнях громадськість просила, щоб її 

повідомляли про результати аналізів, які робляться, а 

саме: мікробіологічні дослідження, ґрунти, питної води. 

Хочу сказати, що в с. Деконка вода пропадає, чи 

пов’язано це з видобуванням – не знаю. Води стає все 

менше і менше, в колодязях її практично немає. Згідно 

наданим аналізам вода є непридатною для споживання. 

епідеміологічна станція беручі проб ґрунту, 

здійснювався забір води із водної свердловини та з 

колодязів поселень с. Деконка. Отримана інформація 

передавалася до департаменту екології та природніх 

ресурсів облдержадміністрації. За необхідності 

інформація може бути передана вам безпосередньо або 

ж органам місцевого самоврядування. Шкоди планована 

діяльність не несе, оскільки ту саму воду і те саме 

повітря використовують наші працівники, тобто 

шкодити самим собі ми не збираємося. Наше 

підприємство зацікавлене в тому, аби жодної краплини 

газу або конденсату не втрачати, адже це наша 

комерція, якщо ми втрачаємо, то не заробляємо. Тим 

паче, ми постійно встановлюємо герметичне обладнання 

і тим паче нам не хотілося б мати сварки з 

громадськістю.ˮ 

 

“Ми з вами це питання обговорювали. По-перше, 

сульфати, нітрати в діяльності підприємства не 

використовуються. Це можливо спричинено діяльністю 

обробки земель. Стосовно водного забезпечення, 

враховуючи, що підприємство не вносить своєю 

діяльністю змін до якості води, але воно може передати 

свердловину, яка є водною на баланс Магдалинівського 

ОТГ. Підприємство зацікавлене, щоб у громади було все 
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У громадськості присутній страх, якщо почне 

працювати свердловина, то води стане ще менше. Якість 

води, що досліджувалась за показниками не відповідає 

вимогам, гігієнічні вимоги не призначені для 

споживання людиною. Результати аналізів води, яка 

бралася зі свердловини, ще більш менш нормальні, 

спостерігається перевищення сульфатів, а ось в воді з 

колодязя є перевищення нітратів, сульфатів, фтору. 

Отже, питання таке, що потрібно вирішити проблему 

води. Чи можливо пробурити водну свердловину?  

Нехай вода буде технічна і не придатна для споживання, 

але щоб люди не залишилися без води. Підприємство 

має водну свердловину, можливо її можна передати в 

експлуатацію громаді села?ˮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добре. Водну свердловину підприємством буде 

передано або громаді, або ліквідовано. Адже, щоб 

уникнути забруднення водоносних горизонтів, 

розробляється окремий проект, де по технології 

свердловина заливається цементом і стає герметичною. 

Ліквідовується вона виробничим способом та по 

документам, адже підприємство отримувало дозвіл на 

спеціальне водокористування. Якщо підприємство з 

громадою знайде механізм передачі цієї свердловини, 

тоді питань немає. Свердловина має свою охорону 

зону.ˮ 

Мануїлова Галина Миколаївна – розробник звіту з 

оцінки впливу на довкілля: 

“Хочу додати, що по сьогоднішній планованій 

діяльності, також були виконанні аналізи по всіх 

показникам навколишнього середовища для того, щоб 

громадськість мала змогу ознайомитися з тим, який стан 

середовища наявний до початку робіт. Підприємство 

називало речовини, які буду використовуватися в 

процесі експлуатації свердловини. Таких речовин, як 

сульфати, нітрати підприємство в своїй роботі не 

використовує, тому можна провести паралелі, що вплив 

роботи підприємства та стан підземних вод не прямо 

залежний. Ці речовини, які присутні в воді залежать в 

певній мірі від діяльності населення, адже відсутність 
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“Питання стосовно газового забезпечення села. Це в нас 

газ власного видобування і село забезпечується газом 

теж з власного видобування, і постачання здійснюється 

не від газотранспортної системи. Отже, за 

транспортування газу населення повинно платити?ˮ 

 

 

 

 

 

Шпак Юлія Михайлівна – мешканка с. Деконка: 

“Я розумію, що транспортування було заложено в старій 

платіжці, але чому люди, які не користувалися газом 

повинні заплатити кошти за газ, яким вони не 

користувалися.ˮ 

 

 

каналізації, очистки стоків від господарств, вигрібні 

ями, ненормоване внесення добрив відображається на 

стані підземних вод.ˮ 

Крищенко Андрій Іванович – заступник  директора з 

виробництва: 

“Хочу додати, що глибина колодязів складає 6-10 м і 

вода, яка залягає на такій глибині є поверхнева.ˮ 

 

“Газопостачання здійснюється від газотранспортної 

системи. На сьогоднішній день пройшло розмежування, 

постачання здійснюється від ПАТ “Дніпрогазˮ. Я 

поясню Вам, що таке транспортування газу. Раніше 

транспортування було закладено в платіжку. Добувач 

газу, тобто наше підприємство, наприклад, має великого 

споживача, який купуй газ, раніше він платив за 

транспортування газу. На сьогоднішній день 

підприємства розподілили транспортування до 

кінцевого споживача.ˮ 

 

“Якщо споживач не використовував газ, значить 

транспортування не відбувалося. Це питання потрібно 

врегульовувати безпосередньо з постачальником з яким 

заключено договір, тому нарахування здійснюється не 

правомірно. Якщо Ви маєте лічильник, то він показує 

скільки кубів газу Вами спожито. Наприклад, якщо був 
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Бегей Валентина Миколаївна – мешканка  

с. Деконка: 

“В 90 рр., коли будували газове сховище, мешканцям 

обіцяли, що газ для мешканців буде дешевший, в зв’язку 

з тим, що ми живемо в екологічно небезпечній зоні. 

Громада отримувала екологічні кошти, але більш ніяких 

пільг не було. За транспортування платимо, за газ 

платимо.  

Також, підприємство має відходи, які вивозяться через 

наше село. Асфальту немає, лопаються будинки. На 

сьогодні залишилися тільки залишки доріг, а їздити 

будуть, прокладати труби будуть і знову все це буде 

проходити через наше село. Для того, щоб і нам 

спокійніше було, і підприємству, прохання засипати 

хоча б найбільші ями. Потрібно налагодити порядок на 

дорогах, адже транспорт підприємства використовує 

більшу частину дороги, де не можна розминутися, 

потрібно розширити асфальт, який заріс чагарниками, 

прочисти дорогу, щоб була можливість нормально 

один показник, а протягом певного періоду він 

залишився незмінний, то це говорить про те, що 

жодного кубу газу Вами не спожито і вислані платіжки є 

не правомірними. Більш того, ви можете звернутися до 

свого постачальника з вимогою зняття показників 

лічильника.ˮ 

Крищенко Андрій Іванович – заступник  директора з 

виробництва: 

“Підприємство від своїх обіцянок не відмовляється. 

Стосовно викидів, ви самі знаєте приїжджала санітарно-

епідеміологічна станція здійснювала заміри, але ж треба 

не забувати, що наше підприємство не одне газодобувне 

підприємство в цьому району. Ми здійснюємо заміри 

для того, щоб був факт. Я сама зацікавлений в тому чи є 

викиди, чи ні.  

Стосовно доріг, підприємство неодноразово відсіювало 

шлаком ями, бо наш транспорт також страждає. 

Великогабаритні машини виходять разів 4 на місяць, але 

підприємство зацікавлене в тому, щоб це було безпечно. 

Велася розмова з керівництвом району, з сільськими 

радами про те, щоб створити програму в якій наше 

підприємство виступить, як часткова участь. Раніше 

рентна плата йшла вся на центр і її ніхто не бачив. 

Наразі вона розподіляється на місцеві ради, область та 

ОТГ. Цифри можу показати, тобто кошти з’являються 
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