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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тисагаз», код згідно з ЄДРПОУ 22091121
інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тисагаз». Місцезнаходження: вул. Тайня, 5км,
с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна. Поштова адреса:
вул. Фединця, буд. 7, Ужгород, 88000, Україна, тел. (0312)616844; e-mail:
info@tysagaz.com. Директор – Вукста Михайло Юрійович.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічна альтернатива:
Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Реконструкція Русько-Комарівського Пункту збору та підготовки природного газу, що
видобувається з Русько-Комарівського газового родовища. Встановлення короткоциклової
адсорбційної установки по відділенню азоту з природного газу (надалі «Реконструкція»
або «Планова діяльність») з метою забезпечення підготовки видобутого природного газу
до вимог Кодексу газотранспортної системи України щодо норм якості, фізико-хімічних
показників та інших характеристик природного газу.

Технічні альтернативи 1 та 2.
У зв’язку зі специфікою технологічного процесу діяльності підприємства, технічні
альтернативи 1 та 2 відсутні.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:
Місце провадження планованої діяльності:
Планована діяльність з реконструкції Русько-Комарівського пункту збору та підготовки
природного газу, що видобувається з Русько-Комарівського газового родовища;
встановлення короткоциклової адсорбційної установки по відділенню азоту з природного
газу планується в межах земельної ділянки ТОВ “Тисагаз” за адресою: вул. Тайня, 5км,
с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.
Територіальні альтернативи 1 та 2:
Територіальні альтернативи 1 та 2 не розглядається в зв’язку з тим, що планова діяльність
відбуватиметься в межах існуючої земельної ділянки ТОВ “Тисагаз” за адресою: вул.
Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Метою планованої діяльності з реконструкції Русько-Комарівського пункту збору та
підготовки природного газу, що видобувається з Русько-Комарівського газового родовища,
є відновлення видобутку вуглеводнів на базі існуючих потужностей, забезпечення
відповідності видобутого природного газу вимогам Кодексу газотранспортної системи з
подальшим забезпеченням енергоресурсам населення та промисловості України,
отримання доходів від продажів природного газу, сплата плати за користування надрами,
податку на прибуток, та інших податків та обов’язкових платежів до Державного та
місцевих бюджетів та різних державних фондів, забезпечення ритмічної цілодобової
роботи підприємства та зайнятості працівників підприємства, подальша розробка РуськоКомарівського родовища, інвестування в місцеву економіку, можливе створення нових
робочих місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):
Для забезпечення підготовки та очистки видобутого природного газу до вимог Кодексу
газотранспортної системи проектом реконструкції передбачається встановлення
короткоциклової адсорбційної установки по відділенню азоту на території діючого пункту
збору та підготовки природного газу Русько-Комарівського газового родовища.
Розрахункова проектна потужність короткоциклової адсорбційної установки складає 45
тис.м3/добу. Робочі параметри установки: вхідний тиск Рвхід – 0,8 МПа, вихідний тиск
Рвих – 2,0 МПа. Електрична потужність установки – 357,86 кВт.
Об’ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із
урахуванням кліматичних умов району будівництва та «Переліку основних будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів». Площа забудови становитиме 0,0358 га. Загальна площа
пункту збору та підготовки природного газу Русько-Комарівського газового родовища –
0,155 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Підчас монтажу, введення в експлуатацію та в процесі експлуатації враховуються та
дотримуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та інші
обмеження планованої діяльності, встановлені діючим законодавством та іншими
нормативно-правовими актами України. Розмір санітарно-захисної зони для пункту збору
та підготовки природного газу Русько-Комарівського газового родовища складає 1000 м
згідно ДСП 173-96. Основні обмеження, пов’язані із здійсненням планованої діяльності,
стосуються виконання законодавства України для забезпечення відсутності шкідливих
наслідків для здоров’я населення та його безпеки, мінімізації впливу на навколишнє
природне середовище.
щодо технічних альтернатив 1 та 2:
У зв’язку зі специфікою технологічного процесу діяльності підприємства, технічні
альтернативи 1 та 2 відсутні.
щодо територіальних альтернатив 1 та 2:
Територіальні альтернативи 1 та 2 не розглядається в зв’язку з тим, що планова діяльність
відбуватиметься в межах існуючої земельної ділянки ТОВ “Тисагаз” за адресою: вул.
Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
При реконструкції Русько-Комарівського пункту збору та підготовки природного газу ТОВ
“Тисагаз” з використанням існуючого технологічного обладнання та встановленням
додаткового обладнання на існуючих потужностях еколого-інженерна підготовка та захист
території не потрібні.
Проведення інженерно-геологічних, топографо-геодезичних, екологічних та будь-яких
інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого
законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та
компенсаційних заходів, з метою забезпечення мінімального впливу на території
планованої діяльності.
щодо технічних альтернатив 1 та 2:
У зв’язку зі специфікою технологічного процесу діяльності підприємства, технічні
альтернативи 1 та 2 відсутні.
щодо територіальної альтернативи 1 та 2:
Територіальні альтернативи 1 та 2 не розглядається в зв’язку з тим, що планова діяльність
відбуватиметься в межах існуючої земельної ділянки ТОВ “Тисагаз” за адресою: вул.
Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля (для кожного із об’єктів):

Можливі впливи планованої діяльності з реконструкції існуючого Русько-Комарівського
пункту збору та підготовки природного газу включають:
На атмосферне повітря
(1) при будівництві об’єкту викиди від будівельної техніки, від зварювальних,
газорізальних і фарбувальних робіт, очікується утворення заліза оксид (у перерахунку на
залізо), марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), кремнію оксид,
фториди, фтористий водень, діоксид азоту, оксид вуглецю, ангідрит сірчистий, неметанові
леткі органічні сполуки, сажа, ксилол, уайт-спирит, метан, оксид азоту, аміак в допустимих
нормах.
(2) При експлуатації об’єкту викиди від короткоциклової адсорбційної установки по
відділенню азоту з природного газу – очікується утворення азоту та невеликої кількості
метану в межах затверджених лімітів.
На водне середовище – негативний вплив не очікується.
На грунт – негативний вплив не очікується, проектне обладнання встановлюється на
діючому майданчику пункту збору та підготовки природного газу Русько-Комарівського
газового родовища.
На рослинний та тваринний світ – помірний вплив (шум, викиди забруднюючих речовин
– метан в межах затверджених лімітів ).
На навколишнє соціальне середовище – запропонована реконструкція існуючого РуськоКомарівського пункту збору та підготовки природного газу буде мати позитивний вплив на
місцеву економіку через ритмічну цілорічну роботу підприємства, зайнятість населення,
сплаті податків і зборів до Державного та місцевих бюджетів, тощо. Проект реконструкції
існуючого Русько-Комарівського пункту збору та підготовки природного газу ТОВ
“Тисагаз”
На навколишнє техногенне середовище – за умов комплексного дотримання правил
експлуатації пункту збору та підготовки природного газу вплив відсутній.
На клімат та макроклімат – негативний вплив не очікується.
Природно-заповідний фонд – зони рекреації, культурного ландшафту, реліктові заказники у
межах впливу планованої діяльності відсутні.
щодо технічних альтернатив 1 та 2:
У зв’язку зі специфікою технологічного процесу діяльності підприємства, технічні
альтернативи 1 та 2 відсутні.
щодо територіальних альтернатив 1та 2:

Територіальні альтернативи 1 та 2 не розглядається в зв’язку з тим, що планова діяльність
відбуватиметься в межах існуючої земельної ділянки ТОВ “Тисагаз” за адресою: вул.
Тайня, 5км, с.Вовкове, 89452, Ужгородський район, Закарпатська область, Україна.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підпадають оцінці впливу на
довкілля.
Планована діяльність з реконструкції існуючого Русько-Комарівського пункту збору та
підготовки природного газу відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля згідно пункт 3) частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059-VII від 23 травня 2017 року (видобування корисних копалин, крім
корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи
землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим
використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні.
11. Плановий 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 відповідає вимогам ст.6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.
Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища
і грунт, соціальне і техногенне середовища, рослинний і тваринний світ, клімат,
передбачається виконання розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферному середовищі, аналіз отриманих концентрацій забруднюючих речовин на
межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунок ризиків та рівнів
шуму.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості участі у ній громадськості.
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля
- проведення громадського обговорення
- аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті 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,
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності.

Суб’єкт господарювання подає звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в письмовій формі на
паперових носіях та в електронному вигляді, а також визначену суб’єктом господарювання
іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту, за місцем провадження
планованої діяльності уповноваженому територіальному органу.
Уповноважений територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та
масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати
впливу), характеру (у тому числі - транскордонного), інтенсивності і складності,
ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу
(включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний,
транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і
тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на
запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно
протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення. До висновку з
оцінки впливу на довкілля додається звіт про громадське обговорення.
Уповноважений територіальний орган оприлюднює висновок з оцінки впливу на довкілля
протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
Забороняється провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливість 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 та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації , що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
У процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне
інформування громадськості.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,
оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження
планованої діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття)
оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет
уповноваженого територіального органу.
Доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої наданої суб’єктом господарювання
документації щодо планованої діяльності забезпечується шляхом їх розміщення у місцях,
доступних для громадськості у приміщеннях уповноваженого органу, органу місцевого
самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати

впливу планованої діяльності, у приміщенні суб’єкта господарювання та, додатково, може
розміщуватися в інших загальнодоступних місцях, визначених суб’єктом господарювання.
Громадськості надається можливість робити копії (фотокопії) та виписки із зазначеної
документації, а також можливість ознайомлення з інформацією за місцем розміщення.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати
уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і
четвертою цієї статті, - уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій
громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкту
господарювання та надає йому копії зауважень і пропозицій протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання.
Надаючи такі зауваження і пропозиції. Вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності згідно Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля. Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою
згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує
повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції
громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація включається у звіт з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до чинного законодавства України, рішенням про провадження даної планової
діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається: Державною архітектурнобудівельною інспекцією.

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
адміністрації
Адреса: 88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4
Тел./факс (0312) 61-67-01
E-mail: central@ecozakarpat.gov.ua
Контактна особа: Урись Ігор Омелянович
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