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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:
Вивчення геологічної будови та оцінки промислової нафтогазоносності олігоценових відкладів II
ярусу Кросненської зони у межах Буковецької структури-пастки спорудженням (бурінням) пошукової
свердловини №1 Жденієвської площі. У разі позитивного результату, передбачається пошук, розвідка з
подальшою розробкою Жденієвської площі спорудженням 2 свердловин на рік, підключенням
свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини.
Глибина свердловини – 2600м; спосіб буріння – роторний, турбінний; передбачається кріплення
ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Підключення свердловин на відстань до
10 000 м до установки підготовки вуглеводневої сировини.
Очікуваний об’єм видобутку природного газу по кожній свердловині становить від 15 до 30
тис.м3/добу. Підключення свердловин включає обв’язку устя свердловин та прокладання газопроводівшлейфів.
Місце проведення планованої діяльності – Закарпатська область, Воловецький район, в
адміністративних межах Буковецької, Розтоцької, Щербовецької, Підполозянської сільських рад і
Жденіївської селищної ради.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство “Укргазвидобування”, код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса:04053, м.Київ, Шевченківський район вул.Кудрявська, буд. 26/28, тел.:(044)
461-25-49.
Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати Філія Газопромислове
управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування», код за
ЄДРПОУ 39585756, розташоване за адресою: 79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, Львівська область,
тел. (032) 234-31-27
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації,
за адресою: 88008 м.Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс (0312) 61-67-01, контактна особа Урись Ігор
Омелянович.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на
довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що надається Департаментом
екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації.
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: дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань не визначено.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
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 Закарпатської ОДА, за адресою: 88008
м.Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс (0312) 61-67-01, central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа
Урись Ігор Омелянович.
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 Закарпатської ОДА.
Поштова адреса: 88008 м.Ужгород, пл. Народна, 4,
e-mail: central@ecozakarpat.gov.ua, номер телефону: (0312) 61-67-01
контактна особа: Урись Ігор Омелянович, тел.: (0312) 61-67-01
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 270 аркушах.
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:
Ознайомлення зі змістом звіту з ОВД можливе щодня, крім вихідних з 2 жовтня 2020р.:
79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032) 234-31-27, Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ
“Укргазвидобування», контактна особа – Андреїшин Петро Михайлович.
89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт.Воловець, вул.Пушкіна, 8, тел.: (03136)
2-42-18, Воловецька районна рада, контактна особа – Лопіт Іван Ілліч.
89114, Закарпатська область, Воловецький район, с.Буковець, тел.: (03136) 2-57-42,
Буковецька сільська рада , контактна особа – Комарницький Ярослав Северинович.
89120, Закарпатська область, Воловецький район, смт.Жденіїво, вул. Шевченка, буд.141, тел.:
(03136) 2-56-42, 2-55-86, Жденіївська селищна рада, контактна особа – Годованець Василь Іванович.
89110, Закарпатська область, Воловецький район, с.Щербовець, тел.: (03136) 2-57-25,
Щербовецька сільська рада, контактна особа – Щербей Михайло Юрійович.
89141, Закарпатська область, Воловецький район, с.Розтока, тел.: (03136) 2-51-23, Розтоцька
сільська рада, контактна особа – Шишканинець Ігор Іванович.
89121, Закарпатська область, Воловецький район, с.Підполоззя, тел.: (03136) 2-52-96,
Підполозянська сільська рада, контактна особа – Ковач Аркадій Васильович.

