
Погляд громади 

Громадська рада при  
Полтавській облраді 



ПОЛТАВЩИНА -  

провідний нафтогазовидобувний 
регіон України 

•71 родовище,  

•16 нафтогазоносних районів 

40% газу  

15% нафти 



Фінансові вигоди 

Держава Компанії Громада 
Полтавщини 

Податки:  

2603 млн. грн. 
Соц. угоди:  

9 млн. грн. 

Видобуток  

Газ: 7545 млн. м3 

 

Газ. конденсат та 

нафта: 764 тис. тон 



Екологічний слід 

•Забруднене повітря 
•Ставки-випаровувачі 
•Забруднені водойми та ґрунти 
•Розбиті дороги 
•Пожежі  



9 родовищ Полтавської області 

 

Планують виставити на  

 

 

 

Перелік ділянок нафтогазоносних надр,  

які планується виставити на аукціон у 2014-2015 роках: 
 № 

п/п 

Назва об'єкта Корисна 

копалина 

Вид 

користу

вання 

надрам

и 

Місцезнаходження 

1 2 3 4 5 

2. Північно-

Федорівська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Карлівський р-н 

4. Південно- 

Зіньківська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Гадяцький  

та Зіньківський р-ни 

10. Боярсько-

Чапаївська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Кобеляцькомий  

Новосанжарський р-ни  

11. Вільшанська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Полтавський та 

Новосанжарський р-ни  

12. Гулаківська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл., 

Новосанжарський та 

Машівський р-ни  

13. Давидівсько-

Лелюхівська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл., 

Новосанжарський р-ни 

14. Бутівсько-

Миргородська 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Миргородський та 

Великобагачанський р-

ни 

15. Фльорівсько-

Ювілейна 

площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Котелевський, 

Полтавський та 

Чутівський р-ни 

16. Вовківсько-

Зуївська площа 

газ 

сланцевих 

товщ 

геологічне 

вивчення, 

у т.ч. ДПР 

Полтавська обл.,  

Гадяцький і Лохвицький  

та Сумська обл., 

Роменський і  

Липоводолинський р-ни 



ПРОЗОРІСТЬ 

• Моніторинг за станом довкілля - ??? 

• Реєстрація – ??? 

• Власники - ??? 

• Платежі - ??? 



Чи всюду так? 

• Село Гнідинці на 
Чернігівщині отримує 
мільйонні прибутки за 
рахунок української 
нафти та газу 
 

     - 3 млн. грн. 

       за аренду 40 га 

 
 

• Полтавська громада 

• 57 родовищ 

   промислова розробка 

• 16 
нафтагазовидобувних 
райони 

 

 

• Соцугоди: 9 млн. 



Надровидобування, де наявні 
непрозорість, несправедливий 
розподіл вигод, забруднення та 

руйнування навколишнього 
середовища, неминуче приведе до 
конфліктів, які є однією з причин 

війни, розв’язаної в Україні. 



ЩО РОБИТИ? 

• Фінансове обґрунтування вигоди 
видобутку для громад області. 

•  Оприлюднення результатів постійного 
моніторингу за станом довкілля. 

• Створення системи реального контролю 
за станом довкілля. 

• Пріоритет стратегії розвитку області – 
відновлювальні джерела енергії. 

• Прозорість та соціальна відповідальність 
корпорацій 

 



Обговорення в громадах 

• Наміри  

• ОВНС  - оцінка 
впливу на 
навколишнє 
середовище 

• Умови добування 

• Угоди  



Найцінніше  - це життя 
людини, її здоров’я, 
добробут, розвиток, 
чисте довкілля, мир. 



Откидач О.А.  ПМЕГО МАМА-86-Полтава  
в.о.голови громадської комісії з питань 
паливно-енергетичного комплексу  
та використання надр, екології  
та раціонального природокористування 
громадської ради при Полтавській облраді 

Червень 2014 

Погляд громади 


