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впливу на довкілля планованої діяльності 
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суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТГРУП» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

Код ЄДРПОУ - 38984057 

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) 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.  

юридична адреса: 82180, вул. Шевченка, 2, смт. Підбуж, Східницька селищна громада, Дрогобицький 

район, Львівська область; контактний номер телефону  + 380977290945.                                                   
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 

телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
*
. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Пошук та розвідка покладів вуглеводнів, спорудження 3-х свердловин на рік, дослідно 

промислова розробка з подальшим видобуванням вуглеводнів Сторонської площі, яка знаходиться на 

території Самбірського та Дрогобицького районів Львівської області, на підставі спеціального 

дозволу на користування надрами №4709 від 23 грудня 2015 року. Метод розробки родовища – на 

виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – нафта, газ природний, конденсат. Роботи на 

ділянці надр здійснюватиме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-

ІНВЕСТГРУП», Юридична адреса: 82180, вул. Шевченка, 2, смт. Підбуж, Східницька селищна 

громада, Дрогобицький район, Львівська область, код 38984057.  

Технічна альтернатива 1. 

Планується підрахунок запасів корисних копалин Сторонської площі та постановка на 

Державний баланс корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 

родовища планується  здійснювати відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки 

родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин 

здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом. 

Технічна альтернатива 2. 

Планується підрахунок запасів корисних копалин Сторонської площі та постановка на 

Державний баланс корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 

родовища планується здійснювати  відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки 

родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може 

                    
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від 

електромережі необхідної потужності використання верстата із електричним приводом обмежено. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності Територіальна альтернатива 1. 

Планована діяльність здійснюється на території Самбірського та Дрогобицького районів. 

Львівської області. Площа спеціального дозволу на користування надрами Сторонської площі 41,28 

км
2
. Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття 

перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами. 

 

Місце провадження планованої діяльності Територіальна альтернатива 2 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт погоджений до розміщення, площа ділянки 

надр 41,28  км
2
.) Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними геологічними 

умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами.  

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів вуглеводневої сировини, 

забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, наповнення місцевих бюджетів шляхом 

часткового зарахування рентної плати за користування надрами (видобуток природного газу і нафти) 

до бюджетів різних рівнів, зокрема 2% рентної плати за користування надра ми до районних 

бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцем 

здійснення планованої діяльності (місцем видобутку відповідних природних ресурсів). Позитивний 

аспект – створення робочих місць, забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті 

природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 

діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Для спорудження свердловини передбачається використання бурового верстату з дизельним 

приводом потужністю до 4000 кВт, глибина свердловини – до 4400 м, на період спорудження 

свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки до 4,0 га з 

землекористувачем (за погодженням з її власником). 

Застосовується типова схема обв’язки устя свердловини. Обрано оптимальні маршрути і 

довжини трас газопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні й 

конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району 

будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». В залежності від 

довжини газопроводу (до 10000 м) роботи по підключенню свердловин розраховані на термін до 

п’яти місяців кожної. У будівельних роботах буде задіяно від 10 до 15 одиниць техніки. 

Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловин для 

присвердловинних споруд та газо нафтопромислових комунікацій (ТЗСУ, УКПГ тощо) до 2,0 га. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства 

України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону 

земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного 

повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.  

Екологічні обмеження:  

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 

законодавства; 

- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря;  

- забір підземних вод здійснювати згідно з Водним кодексом України. 

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 



передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;  

- акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі 

житлової забудови;  

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.  

Санітарні обмеження:  

- Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними 

нормами та правилами;  

- Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). Згідно ДСП 173-96 

санітарно-захисна зона становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним 

приводом;  

Інші обмеження:  

1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати 

всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші 

заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 

санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує 

додаткових обмежень. 

щодо технічної альтернативи 2 

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м, якщо буріння здійснюється 

буровим верстатом з електричним приводом. 

Інші обмеження аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчиках спорудження свердловин, 

моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ, зняття родючого шару ґрунту з 

метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф для 

підключення свердловини прокладається підземно,  паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу 

труби. Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від вісі 

труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і наступна 

рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат і мікроклімат: незначний у зв’язку з короткочасністю та локальністю планованої 

діяльності. 

Повітряне середовище: викиди шкідливих речовин при зварюванні, при приготуванні бурового 

розчину, при роботі дизельних двигунів, при випробуванні свердловини на приплив нафтогазових 

флюїдів (спалювання газу на факелі). 

Водне середовище: можливий вплив від забруднення буровим розчином та рідиною після 

гідровипробувань газопроводів, незначний вплив на підземні води при бурінні водних свердловин. 

Геологічне середовище: вплив незначний. Дотримання правил при спорудженні свердловин не 

призведе до негативних впливів на геологічне середовище. 



Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: негативних явищ не передбачається, можливий 

частковий вплив в межах дозволених норм згідно Законів України «Про природно-заповідний фонд 

України», «Про екологічну мережу України».  

Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки забезпеченню 

енергоресурсами населення і промисловості, збільшенні відрахувань з прибутку у місцевий бюджет 

тощо. 

Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив відсутній.  

Шум: межа розповсюдження шуму не виходить за межі виробничого майданчика та 

встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.  

Ґрунт: може зазнавати впливу від землерийної та підйомно-транспортної техніки, 

відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та 

прокладанні газопроводів. Незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та 

паливомастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу 

на ґрунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і 

вивезення їх по мірі накопичення.  

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Аналогічні щодо плановій діяльності, обраному варіанту. 

 

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”) 

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності 

відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому 

числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою 

водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів)); ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування 

корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками 

чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим 

використанням). 

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому 

числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, 

довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 

держав) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, 

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; 

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, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 

інформації; 



надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

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

діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

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

довкілля планованої діяльності, 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 

такій 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 поданого суб’єктом господарювання 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

(COVID-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, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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.  

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 

першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 

зауважень і пропозицій.  

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). 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 планованої діяльності буде  

Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Дозвіл на виконання будівельних 

робіт. 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА та Державною архітектурно-

будівельною інспекцією. 
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого 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 



Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, за адресою: 79026,  

м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел.  +38 032 238 73 83, e-mail: envir@loda.gov.ua; Контактна особа – 

Сорока Назарій Любомирович. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

 


