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1. Загальна частина
Система моніторингу - це система спостережень, збирання, оброблення,
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля,
прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій
для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та
дотримання вимог екологічної безпеки. Порядок створення та функціонування
такої системи в Україні визначене Положенням про державну систему
моніторингу довкілля, що затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 30.03.1998р. №391.
Спостереження за станом навколишнього природного середовища,
рівнем його забруднення здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, іншими спеціально уповноваженими державними
органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність
яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього
природного середовища.
Основні нормативні акти, що регламентують моніторинг об'єктів
довкілля:
- постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 343 «Про
затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 «Про
затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 № 661 «Про
затвердження Положення про моніторинг земель»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2004 № 51 «Про
затвердження
Положення
про
моніторинг
ґрунтів
на
землях
сільськогосподарського призначення».
Організація моніторингу при здійсненні планованої діяльності є
невід’ємною частиною контролю стану навколишнього середовища, що
здійснюється суб’єктом господарювання.
У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30
березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну
систему моніторингу довкілля» ТОВ «КУБ-ГАЗ» буде здійснювати
екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон,
збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або узагальнену інформацію
для її комплексного оброблення.
Післяпроектний моніторинг, про проведення якого складений цей Звіт,
проводиться відповідно до Плану післяпроектного моніторингу планованої
діяльності «Повернення супутньо-пластових вод (СПВ) в надра Макіївського
ГКР при видобуванні корисних копалин (вуглеводнів) в межах Макіївського,
Ольгівського та Північномакіївського родовищ» (Додаток 1), розробленого у
відповідності до вимог Екологічних умов провадження планованої діяльності
Висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності
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«Повернення супутньо-пластових вод (СПВ) в надра Макіївського ГКР при
видобуванні корисних копалин (вуглеводнів) в межах Макіївського,
Ольгівського та Північномакіївського родовищ» від 01.10.2021р. №21/0120215147845/1 (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з ОВД
20215147845).
Відповідно до п.6 Екологічних умов провадження планованої діяльності,
що передбачені Висновком з ОВД, до початку провадження планованої
діяльності, План післяпроектного моніторингу розроблений, затверджений та
наданий до уповноваженого центрального органу (Міндовкілля) та
центрального апарату Держекоінспекції (Додаток 2 та Додаток 3).
Отриманий лист від Міндовкілля «Про розгляд плану післяпроектного
моніторингу №25/5-21/23328-21 від 03.11.2021р. (додаток 4).
Планована діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра
Макіївського ГКР на кінець 2021 року не розпочата.
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2. Післяпроектний моніторинг планованої діяльності
Планом післяпроектного моніторингу, розробленим у відповідності
до Звіту з ОВД планованої діяльності та Екологічними умовами Висновку з
ОВД планованої діяльності «Повернення супутньо-пластових вод (СПВ) в
надра Макіївського ГКР при видобуванні корисних копалин (вуглеводнів) в
межах Макіївського, Ольгівського та Північномакіївського родовищ» від
01.10.2021р. №21/01-20215147548/1 (реєстраційний номер справи в Єдиному
реєстрі з ОВД 20215147845) передбачені наступні заходи післяпроектного
моніторингу:
- дослідження атмосферного повітря,
- дослідження підземних вод верхньокрейдового горизонту
(міжпластових вод),
- дослідження ґрунтових вод,
- дослідження поверхневих вод,
- дослідження ґрунтів,
- контроль іонізуючого випромінювання,
- визначення поточного пластового тиску,
- облік об’ємів супутньо-пластових вод, що закачуються в
свердловину №19 Макіївського ГКР.
Екологічними вимогами висновку з ОВД передбачене також
забезпечення опублікування результатів (копій лабораторних досліджень
параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках
післяпроектного моніторингу) на власному вебсайті та вебсайтах органів
місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності.
2.1. Дослідження атмосферного повітря
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачаються дослідження атмосферного повітря в
контрольних точках, що розташовані на межі СЗЗ виробничих об’єктів.
Контрольна точка 1А розташована на межі СЗЗ свердловини №19
Макіївського ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю:
- 1 раз до початку провадження планованої діяльності,
- 1 раз при проведенні капітального та підземного ремонту
свердловини,
- 1 раз при проведенні реконструкції обв’язки свердловини,
- 1 раз на півроку при провадженні планованої діяльності.
Контрольна точка 2А розташована на межі СЗЗ УКПГ Макіївського
ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю:
- 1 раз до початку провадження планованої діяльності,
- 1 раз при реконструкції УКПГ Макіївського ГКР,
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- 1 раз на півроку при провадженні планованої діяльності.
Контрольна точка 3А розташована на межі СЗЗ газопроводу-шлейфу
свердловини №19 Макіївського ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю:
- 1 раз до початку провадження планованої діяльності,
- 1 раз при перепідключенні газопроводів-шлейфів.
Планована діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра
Макіївського ГКР на кінець 2021 року не розпочата.
Протягом 2021 року проведені дослідження стану атмосферного
повітря на межі СЗЗ виробничих об’єктів до початку провадження планованої
діяльності. Протоколи досліджень атмосферного повітря наведені у Додатку
5.
2.2. Дослідження підземних вод верхньокрейдового горизонту
(міжпластових вод)
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачаються дослідження підземних вод верхньокрейдового
горизонту (міжпластових вод) в контрольних точках 1ПідВ та 2ПідВ –
спостережних свердловинах, що розташовані вище та нижче за потоком
підземних вод від свердловини №19 Макіївського ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю - 1 раз на місяць при
провадженні планованої діяльності.
В 2021 році дослідження не проводились, оскільки планована
діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра Макіївського ГКР не
була розпочата
2.3. Дослідження ґрунтових вод
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачаються дослідження ґрунтових вод в контрольній точці
1ГВ – свердловині місцевого мешканця, що розташована в найближчому до
свердловини №19 Макіївського ГКР населеному пункті, за адресою с.
Червонопопівка, вул. Садова, буд. 116.
Передбачена періодичність здійснення контролю:
- 1 раз на місяць при провадженні планованої діяльності – режимні
спостереження за рівнем,
- 1 раз на півроку при провадженні планованої діяльності –
лабораторний контроль.
В 2021 році дослідження не проводились, оскільки планована
діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра Макіївського ГКР не
була розпочата
2.4. Дослідження поверхневих вод
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачаються дослідження поверхневих вод в контрольній
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точці 1ПовВ - поверхневому водному об’єкті на південний схід від
свердловини №19 Макіївського ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю - 1 раз на півроку
при провадженні планованої діяльності.
В 2021 році дослідження не проводились, оскільки планована
діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра Макіївського ГКР не
була розпочата.
2.5. Дослідження грунтів
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачаються дослідження ґрунтів в контрольній точці 1Г, що
розташована на межі СЗЗ свердловини №19 Макіївського ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю - 1 раз на півроку
при провадженні планованої діяльності.
В 2021 році дослідження не проводились, оскільки планована
діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра Макіївського ГКР не
була розпочата.
2.6. Контроль іонізуючого випромінювання
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачаються вимірювання іонізуючого випромінювання в
контрольних точках:
- 1ІВ – на майданчику УКПГ Макіївського ГКР,
- 2ІВ – на свердловині №19 Макіївського ГКР.
Передбачена періодичність здійснення контролю - 1 раз на рік при
провадженні планованої діяльності.
В 2021 році на майданчику УКПГ Макіївського ГКР проводився
поточний щорічний дозиметричний контроль, результати якого наведені в
Додатку 6. На свердловині №19 Макіївського ГКР дослідження не
проводились, оскільки планована діяльність із повернення супутньопластових вод в надра Макіївського ГКР не була розпочата.
2.7. Визначення поточного пластового тиску
Екологічними умовами Висновку з ОВД та Планом післяпроектного
моніторингу передбачено визначення поточного пластового тиску один раз на
рік в контрольній точці 1ПТ – свердловині №19 Макіївського ГКР.
В 2021 році дослідження не проводились, оскільки планована
діяльність із повернення супутньо-пластових вод в надра Макіївського ГКР не
була розпочата.
2.8. Облік об’ємів супутньо-пластових вод, що закачуються в
свердловину №19 Макіївського ГКР
Вимогами п.6 Висновку з ОВД планованої діяльності «Повернення
супутньо-пластових вод (СПВ) в надра Макіївського ГКР при видобуванні
корисних копалин (вуглеводнів) в межах Макіївського, Ольгівського та
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Північномакіївського родовищ» від 01.10.2021р. №21/01-20215147548/1
передбачено щопівроку надавати інформацію щодо об’ємів супутньопластових вод, закачаних через свердловину №19 Макіївського ГКР.
В 2021 році планована діяльність із повернення супутньо-пластових
вод в надра Макіївського ГКР не була розпочата.
2.9 Забезпечення опублікування результатів
Вимогами п.6 екологічних умов Висновку з ОВД планованої
діяльності «Повернення супутньо-пластових вод (СПВ) в надра Макіївського
ГКР при видобуванні корисних копалин (вуглеводнів) в межах Макіївського,
Ольгівського та Північномакіївського родовищ» від 01.10.2021р. №21/0120215147548/1 передбачено забезпечення опублікування результатів (копій
лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що
виконуються в рамках післяпроектного моніторингу) на власному вебсайті (в
разі наявності) та вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу
планованої діяльності.
На виконання цієї вимоги передбачається опублікування відповідної
інформації на власному вебсайті kub-gas.com.ua та надання її до Лиманської
територіальної громади Краматорського району Донецької області, в межах
якої знаходиться свердловина №19 Макіївського ГКР, та Кремінської
територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, в межах
якої знаходиться УКПГ Макіївського ГКР та найближчий до об’єкту
повернення супутньо-пластових вод в надра населений пункт – с.
Червонопопівка.
2.10. Інформація щодо аварійних ситуацій та аварій
Аварійних ситуацій та аварій протягом 2021 року не виникало.

Виконавець:
Інженер з охорони навколишнього
середовища
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