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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Продовження господарської діяльності з видобування корисних

копалин - вуглеводн1
(нафти, газу, розчиненого у нафті, супутніх компонентів: етану, пропану,

бутанів) на Бережівському нафтовому родовищі НГВУ «Чернігівнафтогаз»
ПАТ «Укрнафта»

1. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)
планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 20193293242.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу

на ДОВКІЛЛЯ.
Планована діяльність: «Продовження господарської діяльності з

видобування корисних копалин - вуглеводні (нафти, газу, розчиненого у нафті,
супутніх компонентів: етану, пропану, бутанів) на Бережівському нафтовому
родовищі НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

3. Назва суб' єкта господарювання.
НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

4. 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 (зазначається відповідний пункт і частина
статті 3 Закону).

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об' єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про

. .
ошнку впливу на ДОВКІЛЛЯ».
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5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації:

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 01 квітня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження господарської
діяльності з видобування корисних копалин - вуглеводні (нафти, газу,
розчиненого у нафті, супутніх компонентів: етану, пропану, бутанів) на
Бережівському нафтовому родовищі НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ
«Укрнафта» (далі звіт з ОВД) оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД
та уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля О 1 липня
2019 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб
сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 01 липня 2019 року.

б. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з
. .

ОЦІНКИ впливу на довкшля:
б .1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах

«АИР» від 27 березня 2019 року No 13 (1181) та «Град Прилуки» від 27 березня
2019 року № 13 (904), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «АИР» від 26 червня 2019 року № 26 (1192) та «Град
Прилуки» від 26 червня 2019 року № 26 (917), копії яких додаються до цього
звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
29 березня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Парафіївської
ОТГ (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
26 червня 2019 року розміщено на офіційних дошках оголошень Южненської
сільської ради та Парафіївської ОТГ (підтвердженням факту оприлюднення є
акти та фотофіксації).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
. . .

розміщувалися у місцях доступних для громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 27 червня 2019 року розміщено

. .
у примпцешп

. . .
уповноваженого територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкшля.

6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної
. .. . ..адмппстративпо-територіальпоі одиниці, що може зазнати впливу планованої

. .
ДІЯЛЬНОСТІ:
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Звіт з ОВД з 26 червня 2019 року розміщений у приміщеннях
Южненської сільської ради за адресою: вул. Тараса ІЛевченка, 43, с. Южне та
Парафіївської СЛТ за адресою: вул. Тараса І Цсвчеика, 95, смт Парафіївка
Ічнянського району, Чернігівської області.

6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої
. .

ДlЯЛЬНОСТl.
Звіт з ОВД з 26 червня 2019 року розміщено в адміністративній будівлі

НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».
7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу. . .
уповноваженого територ~ального органу з оцінки впливу на довкшля зауваження
. ... . .
1 пропозицп від громадськості не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, шо підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
О І квітня 2019 року по 26 квітня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 01 липня
2019 року по 02 серпня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
... . . . .пропозицп 1 зауваження від громадськості до уповноваженого тєриторіального

. .. , ..органу з оцінки впливу на довюлля не надходили.
На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту~з ОВД:.

планованої діяльності заплановане на 27 липня 2019 року в приміщенні
Парафіївської ОТГ за адресою: вул. Тараса Шевченка, 95, смт Парафіївка
Ічнянського району, Чернігівської області, громадськість не з'явилась, про що. .
складено акт про неявку представниюв громадськості.

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості,
отриманих протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.

м, Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд*

No а також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи

п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і пропозиції, шо надійшли протягом строку громадського обговорення звіту 3 ОВД, в тому числі під час
громадського слухання. а також усні зауваження і пропозиції, отримані в ході громадського слухання.
** Обрати одне: повністю враховано (яким чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким чином
враховано та обгрунтування неврахованої частини) або відхилено (із обrрунтуванням причин відхилення).

1 l. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

12. Додатки (викопіювання) на 11 аркушах :
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. 6 цього
звггу;

12.2 Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
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письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим,
що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові... . . .пропозицц 1 зауваження від громадськості не надходили;

12.3. Акт про неявку представників громадськості під час проведення. . .
громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля.

Начальник відділу оцінки впливу на. .
довкшля управшння
природоохоронних програм та ощнки
впливу на ДОВКІЛЛЯ
(І(Срін11иІ( струІ(І\їlІІОІ'() 11ілр(н;1і.1,· ! опіпки

1111.ІІ•ІН\ на лонкі лля \'ІІОІ\ІІОІ1ЮКСІІОІ"() орПІІІ:)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдеRжадм ін істрації

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініuіали. прізвище)

~. Катерина САХНЕВИЧ
( П іш І ИС) ( ініціали. прізнише)

( ксрі 1\111-1 І( \ І ІОІ\І l()IJcli!il'I ІОІ () 1 l'llll l орі,І.11,11()1 () ор1 ·:111, )

t--
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Яна Жовтовата (0462) 67-79-14
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вен 21.оз-20.04
То, что вьі вьіберете на зтой неделе, будет играть решающее

значение в вашей дальнейшей карьере. Постарайтесь учесть зто
и не спешить. /\учше сто раз отмерить и только потом резать. В
целом неделя не обещает никаких сюрпризов. Так что можете
спокойно заниматься своими делами. Будьте готовьі к походам в
гости и неожиданньім звонкам от старьіх друзей.

9І(емц 21.04-20.05
/\юбое начатое дело должно бьпь продолжено, при хорошем

уходе и правильной подкормке идеями и возможностями, оно
будет развиваться и бурно пойдет в рост. И кто его знает, может
бьпь именно новое детище станет вашей опорой и надеждой
на Д/\ительное время, позволив заниматься другими ингересу
ющими вас вопросами. Главное, сейчас творчески и терпеливо
подойти к зтому проекту.

(]З.лизнецьt 21.05-21.06
Велика вероятность того, что в течение недели вь1 будете более

чем удачливь1 в делах. Контракть1 и возможности бущт сьшагься на
вас, как из рога изобилия, только постарайтесь не обижать госnожу
Фортуну и не теряйте бдительности · старательно изучайте закон
ность преД/\оженнь1х вам сделок, лишь после зтого подписьівайте.
Тогда удача долго не покинег вас.

(J>a'I(,22.06-22.01
Возможно возникновение ситуаций, которьге принесут вам

неожиданную вьподу и сюрпризьг, Вам будет везти там, где су
ществует вероятность ценньіх вьіигрьпцей. Но не забьівайге
об осмотрительности. Иногда такие деньги могут прийти в виде
дара, и будет совсем нелишним внимательно изучить мотивьі
дарящего, так как причиньі такого поступка могут оказаться со
мнитеаьньіми.

jleв 23.01-23.08
На зтой неделе ваша деловая жизнь будет бурлить, поста

райтесь не упустить ни одной благоприятной возможности рас
ширить дела своего бизнеса. В середине недели не исключено
возникновение новьіх перспектив и вьпоаньгх предхожений. Но
не стоит торопиться, лучше всего семь раз отмерить, один раз
отрезать. Да и сбережете нервь1.

Фева 24.08-23.09
Конфликт желаемого с тем, что реально существует налицо. Но

расстраиваться, особьіх причин нет. Достаточно будет трезво оце-
нить свои возможности, творческий, финансовьій и личнь1й потен-
циал и немного изменить пханьі. Немного другим путем, нок концу
недели вьі сумеете примирить противоречия и добиться желаемого.

Весьі 24.09-23.10
Не торопите собьпия, изменить что-либо пока не вашей власти.

Сидите тихо и ждите, когда собьпийньій поток изменит свое направ.
ление, потому что сами вьі пошли в неnравильном направлении.
Единственное, что сейчас является поевихьньім · зто терпеливое
ожидание появления новьіх возможностей и удачнь1х обстоятельств.

J(1 п Н 24.10-22.11

•МЕДТЕ~НІКА
._;;;;;;, МЕАІІЧНІІіі oa1r
$ 1омпресіін11Іі трикотаж

мед.техніка
та інструменти,

засо6• реа6іпітації
Ремонт
rарантін :::r:::

067 850 15 23.
095 4818989

п. Земська. 12 а

м.rа-..дам ПАСІЧНИКА»
закуповуємо:

насіння квасолю
пух-перо tІ,ё. rоріхи

клуб r•~111опреп1
насІвu, саженqІ 'JJJORНA
. --- -
Мед, АІкн ra продукrн

на основі бАJКіАьннцmа
nасічннцькнй інвенrар

0814787348
8IJIII

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»
(НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ»), КОД ЄДРПОУ 00135390

і11формує про намір провадити плвноввну
ціяльність та оцінку u впливу 11а довкілля,

1. Інформація про суб'єкта госполерюван-
11я

04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров,
Несторівськнй, З-~. тел. +380445061044; адреса
реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Вок
зальна. буд. І, м. Прилуки Чернігівська область,
17500, тел. (04637) 3-32-16, факс (04637) 3-21-98,
е-гпаіі: Svitlana.Yevdokymova@Ukmafta.com

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альгернатнвн,

Планована діяльність, іїхарактеристика.
Продовження господарської діяльності з видо

бування корисних копалин - вуглеводні (нафти,
газу, розчиненого у нафті, супутніх компоненпв:
етану, пропану, бутанів) на Бережівському нафто
вому родовищ, на підставі сnецдозволу на кори·
стування надрами № 1703 від 22 грудня 1998
року (строк дії продовжено до 22.12.2038 року -
наказ від 27.12.2018 р. № 525 Державної служби
геології та надр Украіни).

Згідно з варіантом розробки (базовий)
експлуатація відкладів нафти продовжується
наявним фондом видобувних свердловин, об·
лаштованих двигунами з електричним приводом.
Всі об'єкти розробляються шляхом нагнітання
власної води (комnенсація відборів no покладах
планується на рівні 100%,).

Технічна альтернатива 1.
Провадження планованої діяльності ротор

ним та турбінним способом за допомогою бу
рового верстата з двигуном В!ІУГ])ІШНЬОГО ЗГО·
рання (у приводах зазначених бурових верстат~в
~орюється велика кшькість парникових газів
(t.:02)).

Технічна альтернатива 2.
Припинення видобування корисних копалин

(нульова альтернатива).
3. м.ісце провадження планованої

діяльності, територіальні альтернативи*.
Місце провадження планованоі діяльності:
Бережівське родовище розташова-

не на території Ічнянського, Бахмацького,
Талалаївського районів Чернігівської області
(Парафіївська ОТГ), на відстані ЗО км на схід від
м.Ічня.

Місце провадження планованої діяльності:
mel!JJmOpiШJЬHi альтернативи 1, 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються
(об'єкт існуючий, родовище введене в дослідно·
промислову експлуатацію з І 984 року). . .

_ Територія провадження плановано, дгяльносп

н.я з відходами;
• дотримання розмірів санітарно-захисних

зон;
• дотримання режиму зон санітарної охорони;
· дотримання об'ємів дозволених викишв в

атмосферне повітря від стаціонарних джерел
викидів;

· дотримання дозволених рівнів шуму;
· допустим, р1вю соціального ризику та ризи

ку впливу на здоров'я населення;
- здійснення планованої діяльності в межах

відведених земельних ділянок.
щодо технічної альтернативи 1
· дотримання законодавства у сфері поводжен

ня з вщходами;
· дотримання розмірів санітарно-захисних

зон·
: дотримання ре,!_(Иму зон санітарної охорони;
- щлримання об'ємів дозволених викидів в

атмосферне повітря від стаціонарних джерел
ВИКИДІВ;

- дотримання дозволених рівнів шуму;
· допустим, р1вю соціального ризику та ризи

ку впливу на здоров'я населення;
здійснення планованої діяльності в межах

відведених земельних ділянок.
щодо технічної альтер_нативи 2
не розглядаються у зв язку з нульовою альтер

нативою
щодо територіальних альтернатив 1,2.
Територіальні альтернативи не розглядаються,

об'єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і

захист території за альтернативами:
Щодо планованої діяльності:
В процесі провадження планованої діяльності

використовуватиметься закрита система збору.в основу випобування, траНСПОр'І)'В3ННЯ та
підготовки продукції закладаються технології,
які вшповщають вимогам мгжнародного стан
дарту !СО 14001-2005.

Інженерна підготовка і захист території
здійснюється існуючою на родовищі
інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 1
З метою запобігання забруднення поверхні

майданчика залишками масел та сажі, які вики
даються nри роботі дизельних двигунів, колек
тори ДВЗ обладнуються металевими піддонами.
Ділянки грунту, які можуть бути забруднені
ПММ, обробляються ефективним сорбентом та
деструктором вуглеводнів нафти біопрепаратом
"Еконадінr, .-

І О. Наявність підстав для зшисненнв
оцінки транскордонноrо впливу на довкілля

Підстави дня здійснення оцінки транскордон
ного впливу на ДОВКІЛЛЯ відсутні.

11. Планований обсяг цос.лІцжень та рівень
деталізації інформації, що піддягає включен
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля

_згідно вимог статті б Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можлнвосn для )'Часті в ній громадськості:

. Планована суб'єктом гпспсдарювання
діяльність підлягає ОЦlНЦІ впливу на довкілля
відповіднодо Закону України «Про оцінку впли
ву на ДОВКІЛЛЯ)). Оцінка впливу на ДОВКІЛЛЯ • це
процедура. що передбачає:

.· підготовку суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;

пров_едення громадського обговорення
планованої діяльносп;

- аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової
інформаµі~ яку н~ає суб1єк_r господарювання,
а _також інформацп, отриманої ВІД громадськості
шд час громадського обговорення, ПІД час
здійснення nроцедурн оцінки транскордонного
впливу, іншоі інформації;

- надання уповноваженим органом мотивова
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абза-
цом п'ятим цього пункту; .

· врахування висновку з ошнки впливу на
довкілля у рішенні про nровадженщ~ планованої
діяльносп, зазначеного у пункт, 14 цього
ПОВІДОМЛення.

У виснов~ з оцінки впливу на довкілля
уповноважении орган, виходячи з ошнки впли
ву на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обгрунтовує недопустимість
провадже!іня планованої діяльності та визначає
еколопчні умови II провадження,

Забороняється розnочннатн провадження
планованої діяльності . без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.

Процедура оцінки впл11ву на довкілля
передбачає право I можливості громадськосп для
участі у такіи процедурі, зокрема на стадії обго
~орення обсягу дослщжень та рівня деталізацп
інформаци, що підлягає включенню до ЗВІТУ.
з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ, а також на стадп
розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звпу з ошнки впливу



-- Весьі 24.09-23.10
Не торопите собьпия, изменить что-оибо пока не вашей ваасти.

Сидите тихо и ждите, когда собьпийньій поток изменит свое направ
хение, потому что сами вьі пошхи в неправиеьном направеении,
Единственное, что сейчас яв-яетея прави11ьнь1м - зто терпееивое
ожидание появхения новьіх возможностей и удачнь1х обстоятевьств.

С1(9рnион 24.10-22.11
Вся недеоя бхагоприягна ДІІЯ профессионахьной деяте11ьности,

открьпия 11ичного и11и семейного бизнеса, особенно связанного
с обучающими и информационньіми системами, интемектуахь
ной и коммерческой деягеоьностью. Рассчигьівайте перспективу
на ДІІите11ьное время, не ожидайте бьістрьіх ре~11ьтатов, помните
- вьі работаете на будущее, свое и своих детеи. В хичной жизни
катакхиамов и негативньіх перемен не ожидается. Успеха вам во
всем!

Стрелец 23.11-21.12
В де11ах все будет зависеть тохько от вас. Никаких запутанньіх

ситуаций и вьіяснения отношений не предвидится, так что вам
придется тоеько спокойна заниматься своими профессионахьньі
ми де11ами, зато их коеичество может превьісить все мь1с11имь1е
нормьі, Не жахуйтесь на жизнь, действуйте бьістро и четко, и все
у вас повучится.

Козерое 22.12-20.01
Скорее всего, на зтой недехе вам предстоит заниматься ру

тинньіми де11ами. Но уже бхиже к середине появятся новьіе воз
можности и перспективьі. Постарайтесь принимать решения
стремитехьно, зто поможет вам расширить де11а своего бизнеса
и вьійги на новую ступень. Не стоит отказьіваться от вьподного
сотрудничества.

(}3одо.лей 21.01-20.02
В профессиона11ьной и финансовой сфере на протяжении

зтой неде11и вьі будете в состоянии добиться всего, чего только
ни пожехаете, Денежнь1е вопрось в зтот период, вкхючая вьі
ходньге дни, вас вохновать не будут. Правда, бхиже к пятнице
может возникнуть нервозная обстановка в семье -дети и11и род
ственники старшего поколения потребуют вашего неотступного
внимания и участия в своих де11ах.

(J)ьifiьt 21.02-20.03
Постарайтесь обеспечить стабихьное развитие де11ам бизнеса.

Тем более, что на зтой неде11е звездьі будут благоприятствовать
активной деятехьности и новаторским идеям, проектам. Поста
райтесь особенное внимание уделить отношениям с компаньо
нами, важно померживать похное взаимопонимание, в первую
очередь, ДІІЯ совм~с_тн_0го y_cnexa.

зареєсrnрУ_,йся" rn
rnpuмau саиrna о ,подарунок.
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товари, пос:луги, під.приемс:тва
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діяльності, територіальні альтерватнви=.

Місце провадження плановано( діяльності:
Бережівське родовище розташова-

не на території Ічнянського, Бахмацького,
Талалаївського _районjв Чернігівської області
(Парафіївська ОТГ), на відстані 30 км на схід від
м.Ічня.

Місце провадження планованоt· діяльності:
територіальні О(lьтернативи 1, 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються
(об'єкт існуючий, родовище введене в дослідно
промислову експлуатацію з 1984 року). . .

Територія провадження планованої діяльносп
обмежується координатами кутових точок
ділянки родовища, що зазначені в спеціальному
дозволі на користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності.

Видобування нафти та газу - дже_рело п_о
повнення місцевого та державного бюджетів,
зміцнення паливно-енергетичної бази України.

Місцеве населення зацікавлене у розвитку
нафгогазовидобувної галузі, оскільки поряд з
забезпеченням ного зайнятість т~ отримуються
додатнові кошти у вигпяді податків до місцевих
бюджетів з їх подальшим розподілом між бюдже
тами РІЗНИХ ргвнтв.

5. Загальні технічні харак-rерн!'""'ки, У.
тому числ~ параметри планованш шяльносп
(потужність, довжина, площа, обсяг вироб
ництва тощо)

Бережівське родовище відкрите у 1978 році,
в дослідно-промислову експлуатацію введене
у 1984 році. Родовище розташоване в західній
частині приосьової зони ДДз над північно
східним схилом Плисківсько-Лисогорівського
виступу кристалічного фундаменту.

В геологічній будов, Бережівського ес,до:
вища беруть участь палеозоиські, мезозоиські
та кайнозойські відклади, які залягають на
докембрійському кристалічному фундаменті.

Промислова нафтогазоносніть родовища
пов'язана з верхньов,зейським горизонтом В-21
нижнього карбону. Продуктивний горизонт
залягає в інтервал, глибин <1174-4197 м. Колек-
;:}fа~в~~:;::;ік:;.~~-вапнякн. Поклад масивно-

Площа ліцензійної ділянки згідно бланку
спецдозволу № 1703 від 22 грудня 1998 року
складає 20,1 км2. Уточнена сучасними програм
ними комплексами площа спецдозвопу складає
19,86 км2.

Станом на О І .О 1.2019 р. на родовищі П))Обуре
но вісім свердловин, з яких шість (№№ 1, 2, :;:i., 5,
6, 30) ліквідовані з геологічних пеичин, вт. ч. і св.
30, яка бурилась як експлуатаційна, одна (№ 7)
знаходиться в п'єзометричному фонді і одна (№
З) очікує ліквідації.

Державним балансом України обліковані
видобувні запаси вуглеводнів в об'ємі 214 тне. т
нафти,

Станом на 01.01.2019 р. з покладів родовища
вилучено 98,5 тис. т нафти, рідини 210,2 тис. т,
6,6 млн мЗ розчиненого газу.

Нафта, що видобувається з свердло
вин Бережівського родовища по системі
трубопроводів поступає на 25 км Софіївського
нафтопроводу. Після цього продукція
Бережівського родовища разом з продукцією
Софіївського родовища та продукцією св. № 1-П.
Ярошівка поступає на дне Ярошівка, а потім
l!..."'!OM з продукцією Ярошівського родовища надне Талалаївка ТЦВНГ.

Далі нафта подається на Гнідинцівськийгпз для підrоrовки (обезсолення, обезводнення
тощо).

П ідтотовлена нафта разом з наd,то'?,
видобуrою на інших родовищах нгву
«Чернігівнафтогаз» та нафтою Роменської
групи родовищ НГВУ «Ьхтирканафтогаз>~
вщвантажується в систему трубопроводів пл:,
«Укртранснафта».

Нафтовий газ Бережівського родовища ра
зом. з газом інших родовищ після операти~ноrо
обшку поступає через систему газопроводів на
Гнідинцівський гпз.

Облік поданого газуі проводиться на вузлах

обл61кологічні Та інші обмеження планованої
діяльності за адьтерна-,-ивами:

Щодо планованоі діяльності:
- дотримання законодавства у сфері поводжен-

.•.•• •••..••• ...,.., •.•.••..••••.••. , •••• v ••.•••• ,•••• ,н,у .•.••• ,v,v •••••••• ··r- .....-·--••.~.••••_.• ...,_••.....• ,... .....•••......••.•••• -- -··-··---~
даргу !СО 14001-2005. екологічні умови її провадження.

Інженерна підготовка і захист території Забороняється розпочинати провадження
здійснюється існуючою на родовищі планованої діяльності без оцінки впливу на
інфраструктурою. довкілля та отримання рішення про провадження

~адо технічної альтернативи 1 планованої діяльності.
З метою запобігання забруднення поверхні Процедура оцінки впливу на довкілля

майданчика залишками масел та сажі) які вики- передбачає право і можливості громадськості для
даються при роботі дизельних двигунів, колек- участі у такіи процедурі, зокрема на стадії обго
тори ДВЗ обладнуються металевими піддонами. ворення обсягу дослщжень та рівня деталізації
Ділянки rр)'нту, які можуть бути забруднені інформації, що підлягає включенню до звітупмм, обробляються ефективним сорбентом та з оцінки впливу на довкілля, а також на стадп
деструктоr,ом вуглеводнів нафти біопрепаратом розгляду уповноваженим 9ргано~ поданого
"Еконадін '. суб'єктом господарювання звпу з оцінки впливу

щодо технічної альтернативи 2 на довкілля.
Не розглядаються у зв'язку з нульовою аль- На стадії громадського обговорення звіту з

тернативою оцінки впливу на довкілля протягом щонаимен-
щодо територіальних альтернатив /,2 ше 25 робочих днш громадськості надається
Територіальні альтернативи не розглядаються, можливість надавати будь-які зауваження 1

об'єкт існуючий. пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
8. Сфера, джерела та види можливоrо впли- та планованої діяльності, а також взяти участь

ву на довкілля: у громадських слуханнях. Детальніше . про
щодо планованої діяльності: процедуру громадського обговорення звіту з
Вплив на клімат та мікроклімат - не впливає. оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
Вплив на геологічне середовище - порушення оголошенні про початок громадського обгово-

рельєфу. рення.
Вплив на атмосферне повітря - ВИКИДИ За- ч.ГромадСЬ~ ОбГ(!ВО~_}!НЯ О~ягу

бруднюючих речовин ВІД ст;щюнарних I пересув- дослщжень та рівня деталпацц 1нформацu, що
них. джерел викидів, шумовин вплив. пшлягас включенню до звггу з ошнки впливу

Вплив на підземні води - можливе забруднен- на довкілля:
ня в результаті виникнення аварійних ситуацій, Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-
поступлення вуглеводнів та пластових вод. ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті

Вплив на поверхневі води - можливе за- уповноваженого органу громадськість має право
бруднен_ня в результаті виникнення аварійних надати уповноваженому органу, зазначеному
ситуаши. у пункті 15 цього повшомпення, зауваження

Вплив на грунти - механічне порушення 1 пропозиції до . планованої діяльності. обсягу
грунтового покриву, можл_иве забруд!ІJННЯ в дослщжень та рівня деташзацп інформації, що
результат, виникнення_авар1иних ситуаши, підлягає включенню до звпу з оцінки впливу на

Вплив на рослиннии свп - можливе порушен- довюлля. . . . ... .
1,я трав'яного покриву. Надаючи таю зауважекнп пропозицп, вкажіть

Вплив на фауну - опосередкований вплив: реєстраційний номер справи про оцінку опливу
присутність людей та споруд, нафтогазового об- на довкілля . планованої діяльності в Єдиному
ладнання, шумовий вплив; реєстр, з ошнки впливу на довкілля (зазначе-

щодо технічної альтернативи І ний на першій сторінці цього повідомлення), Це
Вплив на клімат та мікроклімат>- не впливає. значно спростить процес ресстрацн та розгляду
Вплив на геологічне середовище - порушення Ваших зауважень і пропозицій.

рельєфу. У разі отримання таких зауважень і пропозицій
Вnлив на атмосферне повітря - ВІіКИДН забруд- громадськості вони будуть розміщені в Єдиному

нюючих речовин ВІД стаціонарних , пересувних'" реестр, з оцінки впливу на довкшля та передаю
джерел викидів, шумовий вплив; інтенсивне га- суб'єкту господарювання (протягом трьох ро
зопроявлення, які можуть переходити у фонтану- бочих днів з дня їх отримання), Особи; що на-

Вплив на підземні води - можливе забруднен- ~~~i~~ ~:жg,"~:~~~ ШАf::;;.
ня в результаті виникнення аварійних ситуацій, нальних даних. Суб'єкт господарювання під_ час
по~nлення вуглеводнів та пластових вод. гпдготовки звпу з оцінки впливу на довкілля

Вплив на поверхневі води - можливе за- зобов'язаиий в_рахувати повністю, врахувати
бруднення в результаті виникнення аварійних частково або обгрунтовано відхилити зауважен
ситуацій. ня і пропозиції громадськості, надані у процесі

Вплив на грунти - механічне порушення громадського обговорення обсягу дослшжень та
rрунтового покриву, можливе забруднення в рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
результаті виникнення аварійних ситуацій; по- ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де
падання рідких відходів буріння, _в т.ч.фільтрату тальна інформація про це включається до звіту з
1з земляних амбарів, в водоносні горизонти та оцінки впливу на довкілля.
грунт, 14. Рішення про провадження планованої

Вплив на рослинний світ - можливе порушен- діял~н~: .
ня трав'яного покриву. Вщповщно до законодавства рішенням про

Вплив на фауну - опосередкований вплив: провадження даної планованої діяльності буде
присутність людей та споруд, нафтогазового об- Висновок з оцінки впливу на довкілля на ви-
ладнання, шумовий вплив. конання особливих умов Спеціального дозволу

Об'єкти природно-заповідного фонду на на користування надрами реєстраційний номер
території родовища відсутні; 1703 від 22 грУ,дНЯ 1998 року, подовженого нака-

щодо технічноїальтер_нативи 2 зом :Rеrжавноі служби геології та надр України
нат~~g~глядаються у зв язку з нульовою альтер- від . 2.2018 року № 525 _

щодо територіальних альтернатив 1,2
територіальні альтернативи не розглядаються,

об'єкт існуючий.
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 I ча
стину статті 3 Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля"

Належність до другої категорія видів
планованоїдіяльності та об'єктів (у відповідності
з пунктом З частини З статті З Закону України
«Про оцінку впливу на довкіппя») видобуван
~ корисних копалин, крім кор_исних копалин
місцевого значення, які видобуваються зем
леапасни~_ами чи землекористувачами в межах
наданих 1м земельних ділянок з вшповщним
цільовим використанням.

-ТЄШГрішення відповідно до частини першої
статт, // Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля "їщо видається)

Департаментом екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА

(орган, до повноважень якого належить при
йняття такогорішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськесгі
до планованої діальності, обсяіу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необвщно надсилати до: Департаменту екології
та природних ресурсів Черніrівської ОдА. по
штова адреса: 14000, м.Чериіrів, nроспектМнру,
14,

тел. (0462) 67-79-14,
e-mail: deko_post(a),«:g,gov.ua.
Контактна особа:Танжа Валентина Юріївна



ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

Чергові вибори
Президента-України
31 березня 2019року

Шановні
прилучани!

Наrадуємо, що в ніч· перед
виборами Президента, 31 бе
резня, Україна перейде на
літній час. Так, о 3:00 за київ
ським часом стрілки rодинни
ків переведуть на одну rодину
вперед. Тому, вставати дове
деться раніше.

Отож, не проспіть цей вирі
шальний день для всієї країни,
вчасно прийдіть на виборчу
дільницю та зробіть свій вибір.

ДДТА ВИБОРІВ
31 БЕРЕЗНЯ 2019

Оголошення результатів
до 10 квітня 2019 року

НА ДОПОМО[УСПОЖИВАЧУ

РІК ВИДАННЯ - ВІСІМНАДЦЯТИЙ

№13 (904)
27 березня 2019 року

ВУХА, ЛАПИ, ХВІСТ

Електронний
Ізахист вашого

улюбленця
Парламентарі мають намір зобов'язати власників котів і со

бак зареєструвати своїх чотирилапих друзів. Для цього депу
тати ще зо 2 роки тому внесли у Верховну Раду законопроект,
який передбачає поголовне чіпування та наявність ветери
нарного паспорта для кожного домашнього улюбленця. Крім
того, повсюдний облік торкнеться й безпритульних тварин, а
фермерів і тваринників очікує більш чітка процедура реєстра
цїі худоби. Усім тваринам планується присвоїти унікальний
ідентифікаційний номер, а відомості про стан їхнього здо
ров'я, переміщення та власників занести в спеціальну базу. За
відсутність реєстрації передбачаються штрафи.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка

підлягає оцінці впливу на довкілля
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО«УКРНАФТА»
(НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ

УПРАВЛІННЯ
<<ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ>>),
КОД ЄJ!РПОУ 00135390

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку іі
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкт господарювання:
04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5,

тел. +380445061044;
адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Вокзальна,

буд. І, м. Прилуки, Чернігівська область, І 750О~ел. (04637) 3-32-16,
факс (04637) 3-21-98, e-mail: Svitlana.Yevdokymova@Ukrnatia.com

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, П-характеристика.
Продовження господарської діяльності з видобування корисних

копалин - вуглеводні (нафти, газу, розчиненого в нафті, супутніх
компонентів: етану, пропану, бутанів) на Бережівському нафто
вому родовищі на підставі спецдозволу на користування надрами
№ 1703 від 22 грудня 1998 року (строк дії продовжено до 22.12.2038
року - наказ від 27.12.2018 р. №525 Державної служби геології та
надр України).

Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація відкладів
нафти продовжується наявним фондом видобувних сверцловин,
облаштованих двигунами з електричним приводом. Усі об'єкти
розробляються шляхом нагнітання власної води (компенсація
відборів по покладах планується на рівні 100%).

Технічна альтернатива І.
Провадження планованої діяльності роторним і турбінним спо

собом за допомогою бурового верстата з двигуном внутрішнього
згорання (у приводах зазначених бурових верстатів утворюється
велика кількість парникових газів (СО,)).

Технічна альтернатива 2.
Припинення видобування корисних копалин (нульова альтер

натива).
З. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль

тернативи.
Місце провадження 1111а11ова11ої діяльності.
Бережівське родовище розташоване на території Ічнянського,

Бахмацького, Талалаївського районів Чернігівської області (Пара
фіївська ОТГ), на відстані 30 км на схід відм. Ічня.

Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтер
нативи І, 2.

Територіальні альтернативи не розглидаються (об'єкт існуючий,
родовище введене в дослідно-промислову експлуатацію з 1984
року).

Територія провадження планованої діяльності обмежується ко-
пгтп ипя-гс м н v,rrr-.uиv ...,,..,..,,,,.,. ,.,;n,•••• ,. .• --··-····· ·

Підготовлена нафта разом із нафтою, видобутою На' інших ро
довищах НГВУ «Чернігівнафгогаз» та нафтою Роменської групи
родовищ НГВУ «Охтирканафтогаз», відвантажується в систему
трубопроводів ПАТ «Укртранснафга».

Нафтовий газ Бережівського родовища разом із газом інших.
родовищ після оперативного обліку поступає через систему
газопроводів на Гнідинцівський ГПЗ.

Облік поданого газу проводигься на вузлах обліку.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 31 алmр-

нативами.
Щодо планованої дінньності:
- дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів санітарно-захисних зон;
- дотри манш, режиму зон санітарної охорони;
- лотримання об'ємів дозволених викидів в атмосферне повітря

від стаціонарних джерел викидів:
- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здо-

ров'я населення;
- здійснення планованої діяльності в межах відведених земель-

них ділянок.
Шодо технічної альтернативи /:
- дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів санітарно-захисних зон;
- дотримання режиму зон санітарної охорони;
- дотримання об'ємів дозволених викидів в атмосферне повітря

від стаціонарних джерел викидів;
- дотриманнн дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здо-

ров'я населения:
- здійснення планованої діяльності в межах відведених земель-

них ділянок.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розгляцаються у зв'язку з нульовою альтернативою.
Щодо територіальних альтернатив І, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, об'єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за

альтернативами:
Щодо пнанованої діяльності.
У процесі провадження планованої діяльності використовувати

мегься закрита система збору.
В основу видобування, транспортування та підготовки продук

ції закладаються технології, які відповідають вимогам міжнарод
ного стандарту /СО 14001-2005.

Інженерна підготовка та захист території зційснюється існую
'ІО'ю на родовищі інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи І.
З метою запобігання забруднення поверхні майданчика заяиш

ками масел і сажі, які викидаються при роботі дизельних двигунів,
колектори ДВЗ обладнуються металевими підпонами. Ділянки
грунту, які можуть бути забруднені ПММ, обробляються ефектив
ним сорбентом і деструктором вуглеводнів нафти біопрепаратом
«Еконааін».

Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядаються у зв'язку :J нульовою альтернативою.
Щодо територіаньних альтернатив І, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, об'єкт існуючий.
8. Сфера, джерела та в1w,1_ можливого впливу на довкілля.
Щодо планованої діяльності.

Належність до другої категорії видів планованої діяльності та
об'єктів (у відповідності з пунктом 3 частини З етапі 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля») видобування корисних
копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобу
ваються землевласниками 'ІІІ землекористувачами в межах нада
них їм зеиельних лілянок із відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до
вкілля відсутні.

11. Пяановавнй обсяг досліджень і рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згідно вимог статті 6 Закону України ,,ПЬо оцінку впливу на до
вкілля-.

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

Планована суб'єктом господарювання діяльність п ідля гас оцін
ці 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 діяпьності:
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт 1·0-
сподарювання, 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, перед
баченого абзацом п'ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля в рішенні
про провалження планованої діяльності, зазначеного u пункті 14
цього повідомления.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ви
значає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльно
сті без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про про
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право й мож
ливості громадськості для участі в такій процедурі, зокрема на ста
дії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єк
том господарювання звіту з оцінки вплину на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості на
дається можливість надавати будь-які зауваження та пропозииії 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.

ІЗ. Іромадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки вплину на до
вкілля.

Протягом 20 робочих днів із дня оприлюднення цього повідом
лен1-1я на nchi11iйнnk.fV rt.Pfi-r~Uтi \lПAП1..JГ\П'}\V,:,,11nrn. "" •.•••... ,.,. •••• ~-'··-··



шальному цозвош н<1 користування надрами.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Видобування нафти та газу - джерело поповнення місцевого

та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетичної бази
України.

Місцеве населення зацікавлене в розвитку нафтогазовидобувної
галузі, оскільки поряд із забезпеченням його зайнятості отриму
ються додаткові кошти у вигляді податків до місцевих бюджетів із
їхнім подальшим розподілом між бюджетами різних рівнів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо).

Бережівське родовище відкрите у 1978 році, н дослідно
промислову експлуатацію введене у 1984 році. Родовище розташо
ване в західній частині приосьової зони ДДз над північно-східним
схилом Плисківсько-Лисогорівського виступу кристалічного фун
даменту.

У геологічній будові Берсжівського родовища беругь участь
палеозойські, мезозойські та кайнозойські відклади, які залягають
на докембрійському кристалічному фундаменті.

Промислова нафтогазоносніть родовища пов'язана з
верхньовізейським горизонтом 8-21 нижнього карбону. Про
дуктивний горизонт залягає u інтервалі глибин 4174-4197 м. Ко
лекторами с пісковики та вапняки. Поклад масивно-пластовий
склепінний.

Площа ліцензійної ділянки згідно бланку спеццозволу № 1703 від
22 грудня 1998 року складає 20,1 кв. км. Уточнена сучасними про
грамними комплексами площа спецпозволу складає 19,86 кв. км.

Станом на О І .О І .20 І 9 р. на родовищі пробурено вісім свердло
вин, із яких шість (№№ І, 2, 4, 5, 6, 30) ліквідовані з геологічних
причин, в т.ч. і св. №30. яка бурилась як експлуатаційна, одна
(№7) знаходиться в п'єзометричному фонді й одна (№3) очікує
ліквідації.

Державним балансом України обліковані видобувні запаси вуг
леводнів в об'ємі 214 тис. т нафти.

Станом на О І .О 1.2019 р. з покладів родовища вилучено 98,5 тис. т
нафти, 210,2 тис. т рідини та 6,6 млн м' розчиненого газу.

Нафта, що вицобувається зі свердловин Бережівського родо
вища по системі трубопроводів поступає на 25 км Софіївського
нафтопроводу. Після цього продукція Бережівського родови
ща разом із продукцією Софіївського родовища та продукцією
св. №1-П.Ярошівка поступає на ДНС Ярошівка, а потім разом із
продукцією Ярошівського родовища на ДНС Талалаївка TUBH Г.

Далі нафта подається на Гнідинцівський ГПЗ для підготовки
(обезсолення, обезводнення тощо).
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Вплив н,1 атмосферне повігря - викиди забруднюючих речовин

від стаціонарних і пересувних джерел викидів, шумовий вплив.
Вплив на підземні води - можливе забруднення в результаті ви

никнення аварійних ситуацій, поступлення вуглеводнів і пласто
них вод.

Вплив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті
виникнення аварійних ситуацій.

81111ив на грунти - механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуа
uій.

Вплив на рослинний світ - можливе порушення трав'яного по
криву.

Вплив на фауну - опосередкований вплив: присутність людей і
споруд, нафтогазового обладнання. шумовий вплив.

Щодо технічної альтернативи І.
Вплив на клімат і мікроклімат - не впливає.
Вплив на геологічне середовище - порушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин

від стаціонарних і пересувних джерел викидів, шумовий вплив; ін
тенсивні газопроявлення, які можуть перехоциги у фонтанування.

Вплив на підземні води - можливе забруднення в результаті в11-
никнення аварійних ситуацій, поступлення вуглеводнів і пласто
них вод.

Вплив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті ви
никнення аварійних ситуацій.

Вплив на грунти - механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення в результаті виникнення аварійних сиrуа
цій; попадання рідких відходів буріння. в т.ч. фільтрату із земииннх
амбарів у водонос ~і і горизонти та грунт.

811J1ив на рослинний світ - можливе порушення трав'яного по
криву.

Вплив на фауну - опосередкований вплив: присутність лІОЩ!Й і
споруд, нафтогазового облацнання, шумовий вплив.

Об'єкти прироцно-заповідного фонду на території родовища
відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядаються у зв'язку з нульовою альтернативою.
Щодо територіальних альтернатив І, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються. об'єкт існуючий.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катеrорІі

видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на до
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити вІдnо11Ід•
ний пункт і частину статті З Закону Украіни -Пво оцінку впливу на
девкілля»),

НЕКРQЛОГ
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ВаНОЇ діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження та пропозиції, вкажіть реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльно
сті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляцу ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до
вкіляя та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох ро
бочих днів із дня їх отримання). Особи, що надають зауваження та
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки
зніту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю,
врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження та про
позиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки вплину 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 даної

планованої діяльності буде
Висновок із онінкн nпливу на довкілля на никонаннн осо

бливих умоо Спеціат,ного доз1юлу на користущ1н11я надрами
реєстраційний номер І 703 віл 22 грудня 1998 року полоuженого
нака:юм Державної служби геології та надр України від 27.12 20 І 8
ruжv№s2s.

(вид рішення відповідно до частини першої статті І І Закону
України «Про оцінку впливу 110 довкілля»)

що видається
деtшртамснтом екології та природних ресурсів Чернігівс1,кої

QДЛ,.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого

рішення)
15. Усі зауваження ;ra пропозиції громадськості до планованої ді

яяьності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля
rвє включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
еиявти до:

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
ОДА,

поштова адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;
тел. (0462) 67-79-14;
e-mail: deko_post@cg.gov.ua;
контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.--,

Вже не серед нас, але завжди з нами
Громада нашого міста по

несла тяжку втрату. Відійшла у
Вічність добра та щира люди

на, громадянин міста Прилуки

КОРОБОВ
Юрій Олександрович

разово очолював окружну і те
риторіальну виборчі комісії.

Без сумніву можна сказати,
що головне кредо життя Юрія
Олександровича Коробова -
професіоналізм, принципо
ва позиція, відданість справі,
відповідальність за результати
своєї діяльності.

Світлий, добрий спомин про
нього назавжди залишиться в
серцях тих, хто його знав, лю-

бив і поважав, тих, хто жив
працював поруч із ним.

Найщиріші свої співчуття
висловлюємо з приводу непо
правної втрати дружині, дітям,
рідним і близьким покійного.

Світла пам'ять про Юрія Олек
сандровича, людину високої мо
ральності йдуховності, назавжди
залишиться в серцях прилучан.

Виконавчий комітет
Прилуцькоїміськоїради

ПІЧНА ПАіVІ'ЯТЬ
- ,;·~!,·

22 березня у віці 76 ро~ів
помер голова Прилуцької
міської виборчої комісії
КОРОБОВ Юрій Олек
сандрович. Він був гарним
керівником, чуйним та уваж
ним до своїх співробітни
ків. Члени міської виборчої
комісії висловлюють щирі
співчуття сім'ї покійного.
Сумуємо разом із вами. .·.•:.,·.



Акт

від 41).оз 2019року Парафіївська ОТГ

Ми представники ШВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Євдокимова С.А.- інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід); Паляниця О.В. - інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та
РБ (Схід) та представник Парафїївської ОТГ

~Ни,?ЦL ~~Н-бСО ~ ~а.оа.я ~,__ц,?;/2-СZ ~'9---<-0cflw~.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень
Парафїївської ОТГ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства «Укранфта»
Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» для продовження
видобування корисних копалин на Бережівському родовищі. ,

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.

{;/la,,oQ,e,,,.. :з. д.

..



Парафіївська ОТГ (Повідомлення Бережівське родовище)
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Широкий асортимент :
• Сухмх 6удіаеn"нмх сумі111ей

• Цементу

• ГазоС5nокіа

СІ,о•о~1Ь.
tt "й\\іо'1'•·- кардіологом,.r - урологом

- пнеколоrом- педіатром
-хірургом
- отоларингологом
- невропатологом
~J.P.1.#J.M

ювелірні прикраси
зі срібла

м.Прилуки,вул.Коптєва,6
Графік роботи: 9°0-1700

без вихідних
Знижка до Вашого
Дня Народження

• протягом тижня до та після Дня Народження

«СТО ДОРІГ:»
нам з вами ПО дОDОЗІ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТА/\ОЧЕРЕПИЦЯ
за низькими цінами

ЗАПЧАСТИНИ,
АКБ, ШИНИ



..;)VDnnJ t"І"\.\,.,ІІ/\JОІОЦІ71 DІ,4rv\OP,,ID na....,,n

продовжується наявним фондом видо
бувних свердловин, облаштованих двигу
нами з електричним приводом.

Тростянецьке родовище розта-
шоване на території Ічнянського
Срібнянського районів Чернігівської
області (Тростянецька сільська рада), на
відстані ЗО км на південний схід від м.
Ічня. Найбільшими на'селеними пунктами
в районі родовища є районні центри Ічня,
Талалаївка та Прилуки, а також села Тро
стянець, Бережівка, Іваниця.

Станом на 01.01.2019 р. загальний
фонд свердловин на родовищі складає
1 свердловину, а саме №2. Державним

•~Vl1,'I IMUJt'IЛ JJVAVonщ 111\,.,/\N VIІCtJc;::11"ID"V'V

обліку на дне Ярошівка поступає через
систему газопроводів на Гнідинцівський
ГПЗ. Облік поданого газу проводиться на
вузлах обліку.

В процесі провадження планованої
діяльності використовуватиметься закри
та система збору. В основу видобування.
транспортування та пщготовки продукції
закладаються технології, які відповідають
вимогам міжнародного стандарту ІСО
14001-2005. Інженерна підготовка і за
хист території здійснюється існуючою на
родовищі інфраструктурою.

2. Суб'єкт rосnоАарювання
ПАТ •УКРНАФТА, код ЄДРПОУ

~v•"~

Згідно чинного заkонодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде продо
вження строку дії спеціального дозволу
на користування надрами № 1858 від 26
квітня 1999 року з метою видобування
вуглеводнів (промислову розробку), що
видається Державною службою геології
та надр України.

5. Строки, -.рнвалість та порядок
rромВАськоrо обrоворення звІту з
оцінки ВП1'ІІВУ на АОВкІ~, ВК1'ЮЧа•
ючн Інформацію npo час І місце усІх
3аІІJ\8НОВаНІІХ rрОМВАСЬКІІХ с...ухань

Тривалість громадського сбгово-

\JVn..J. DJI\. u.Jl"\.11\DMCІ, VJA• .JСІ, \.;. ІtJV ••.. ІNMCЦD,

Ічнянський район, Чернігівська обл.,
приміщення Тростянецької сільської ради.

6. Уповноважений цен-.р8"Ь-
ннй орrан або уnовноваже-
ннй тер11торІальн11й орrан, що
забезпечує Аостуn АО звІту з оцінки
вn...мву на AOBKINut та інwоїАОС:Туnної
Інформації ЩОАО ІІJ\ВНОВаної
АІЯ1'ЬНОСті

Департамент екології та природ-
них ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів. пр. Миру, 14, (0462)677-914,
Електронна пошта: deko_post@cg.gov.
ua, контактна особа: Ганжа Валентина

~- n••..,L\V \ntІІ._.~, pv~•n•UІІtvnnn ~D••~

з оцінки вn...иву на АОВ~та Інwої
АОА8Т1(OВОЇ інформацІї (ВІАмІнне вІА
nримІщення, зазначеноrо у пункті
6 цьоrо оrо"оwення), а також час, з
якоrо rромВАськІсть може ознайо
митися 3 ними

Ознайомлення з матеріалами можли
во щоденно з 26.06.2019р. за адресою:

Чернігівська область, Ічнянський
район, с. Тростянець, вул. Шкільна, буд.
За, Тростянецька селищна рада.

Контактна особа: Супрун Олександр
Григорович, (04633)2-46-10, (04633)2-
49-10.

~
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаеться суб'єктом господарювання)

20193293242

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованоїдіяльності)

Повідомляємо про початок гро
мадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахуван
ня зауважень і пропозицій громадськості
до пханованої діяльності.

2.. Пмнована А-Іяльність
Планована діяльність полягає у

продовженні господарської діяльності
з видобування корисних копалин
вуглеводні (нафти, газу, розчиненого у
нафті, супутніх компонентів: етану, пропа
ну, бутанів) на Бережівському нафтовому
родовищі на підставі спецдозволу на ко
ристування надрами № 1703 від 22 груд
ня 1998 року із терміном дії до 22.12.18
року наявними свердловинами. (строк дії
продовжено до 22.12.2038 року - наказ
від 27.12.2018 р. № 525 Державної служ
би геології та надр України).

Згідно з варіантом розробки (ба
зовий) експлуатація відкладів нафти
продовжується наявним фондом видобув
них свердловин, облаштованих двигуна
ми з електричним приводом. Всі об'єкти
розробляються шляхом нагнітання
власної води (компенсація відборів по
покладах планується на рівні 100%).

Бережівське родовище розташова
не на території Ічнянського, Бахмацько
го, Талалаївського районів Чернігівської
області (Парафіївська ОТГ), на відстані 30
км на схід від м.Ічня.

Станом на 01.01.2019 р. на родовищі
пробурено вісім свердловин, з яких
шість (№№ 1, 2, 4, 5, 6, ЗО) ліквідовані з
геологічних причин, в т.ч. і св. ЗО, яка бу
рилась як експлуатаційна, одна (№ 7) зна
ходиться в п'єзометричному фонді і одна
(№ 3) очікує ліквідації. Державним балан-

сом України обліковані видобувні запаси
вуглеводнів в об'ємі 214 тис. т нафти.
Станом на 01.01.2019 р. з покладів родо
вища вилучено 98,5 тис. т нафти, рідини
210,2 тис. т, 6,6 млн мЗ розчиненого газу.

Нафта, що видобувається з сверд
ловин Бережівського родовища по
системі трубопроводів поступає на 25
км Софіївського нафтопроводу. Після цьо
го продукція Бережівського родовища
разом ~ продукцією Софіївського родо
вища та nродукц,єю св. № 1П.Ярошівка
поступає на дне Ярошівка, а потім
разом з продукцією Ярошівського ро
довища на ДНС Талалаївка ТЦВНГ. Далі
нафта подається на Гнідинцівський ГПЗ
для підготовки (обезсолення, обезвод
нення тощо). Підготовлена нафта разом
з нафтою, видобутою на інших родови
щах НГВУ -Чериігіанафгогаз, та нафтою
Роменської групи родовищ НГВУ «Охтир
канафгогаз-, відвантажується в систе
му трубопроводів ПАТ •Укртранснафта•.
Нафтовий газ Бережівськоrо родовища
разом з газом інших родовищ після опе
ративного обліку поступає через систе
му газопроводів на Гнідинцівський ГПЗ.
Облік поданого газу проводиться на вуз
лах обліку.

В процесі провадження планованої
діяльності використовуватиметься закри
та система збору. В основу видобування,
транспортування та підготовки продукції
закладаються технології, які відповідають
вимогам міжнародного стандарту ІСО
14001-2005. Інженерна підготовка і за
хист території здійснюється існуючою на
родовищі інфраструктурою.

2. Суб'ект FОСПОАВРЮВВННЯ
ПАТ •УКРНАФТА• код ЄДРПОУ

00135390 (Нафтогазовидобувне

управління -Чернігівнафтогаз-). 04053,
м. Київ, Шевченківський р-н, пров.
Несторівський, 3-5, тел. +38044 506 10
44. Адреса реєстрації відокремленого
підрозділу: вул. Вокзальна, буд.1, м. При
луки, Чернігівська область, 17500., тел.
(04637) 33-2-16, факс (046) 373-21-98,
e-mail: Svitlana.Yevdokymova@Ukrnafta.
com

3. Уповноважений орrан, який
забезпечує nровцення rромцсько
rо обrоворення

Департамент екології та природ-
них ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
Електронна пошта: deko_post@cg.gov.
ua, контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

4. ПроцЄАУра nрмйняпя рІwення
npo nроSВАЖення n"8нованої
АІІІJ\ЬностІ та орrан, який розr...ЯАВ·
тиме резу1'ьтати оцІнки вn...иву на
AOBKINut

Згідно чинного законодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде продо
вження строку дії спеціального дозволу
на користування надрами No 1703 від 22
грудня 1998 року з метою видобування
вуглеводнів (промислову розробку), що
видається Державною службою геології
та надр України.

5. Строки, тривалість та nоряАQк
rромВАськоrо обrоворення звІту з
оцінки вn...мву на АОВкІ~, ВК1'Юча
ючн Інформацію аро час t мІсце усІх
ЗаПІ\8нова1111х rрОМВАСЬКИХ с...ухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів з мо
менту офіційного опублікування цього

оголошення (зазначається у назві ого
лошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на
довкімя та іншої додаткової інформації,
визначеної суб'єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадсь
кого обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх
обгрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із вне
сенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановле
ного строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться -
23.07.2019 об 11:00 год, за адресою:

вул. Тараса Шевченка, 95,
смт Парафіївка, Ічнянський район,
Чернігівська область у приміщенні
Парафіївської ОТГ.

6. Уnовноваженмй централь-
ний орrан або уповноваже-
ний територІ8"ьний орrан, що
забезnечуе Аостуn до звІту з оцінки
ВП1'ІІВУ на АОВ~та інwоїАОСуУПНОЇ
ІнформацІї ЩОАО ІІJ\ВНОВаної
А-ІмьностІ

Департамент екології та природ-
них ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації. 14000, м.
Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
Електронна пошта: deko_post@cg.gov.
па, контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

7. Уповноважений централь-
ний орrан або уnовноважеимй

термторІам.ниі орrан, АО якоrо на
АВЮТЬС:Я зауваження І пропозиції,
та строки НІІАВННЯ зауважень І
nроnозицій

Департамент екології та природ-
них ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації, 14000, м.
Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
Електронна пошта: deko_post@cg.gov.
ua, контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

Зауваження і пропозиції приймають
ся протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці друго
му пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна еколоrІчна Інформація
ЩОАО nмнованої АІІІJ\ЬностІ

Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності з додатками на 135
аркушах;

9. Місце (місця) розміщення звІту
з оцінки ВП1'ИВУ на АОВ~та інwої
АОАВТКОВОЇ інформації (вІАмІнне ВІА
nримІщення, зазначеноrо у пункті
6 цьоrо оrо"оwення), а також час, з
якоrо rромцськІсть може ознайо
митися З НІІМИ

Ознайомлення з матеріалами можли
во щоденно з 26.06.2019р. за адресою:

Чернігівська область, Ічнянський
район, смт. Парафіївка, вул. Тараса Шев
ченка. 95, Парафіївська ОТГ.

Контактна особа: Карпенко Валенти
на Федорівна (04633) 3-01-63, 3-01-67;

Чернігівська область, Ічнянський
район, с. Южне, вул. Тараса Шевченка,
43.

Контактна особа: Котенко Раіса
Павлівна (04633) 3-01-96.



ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

РІК ВИДАННЯ - ВІСІМНАДЦЯТИЙ

№ 26 (917)
26 червня 2019 року

ПІДОПІКОЮДЕПУТАТА

<<У Прилуках нарешті з'явився великий футбол!>>
- ці слова довелося чути не раз із по

чатку цьогорічного літа. Говорять їх
уболівальники, прихильники футболу
та просто люди, небайдужі до спорту.
Це - про прилуцьку футбольну команду
«Ояімпік». Віднедавна її взяв під опіку
депутат Прилуцької міської ради, ди
ректор ПрАТ «Прилуцький м'ясокомбі
нат» Артем Рожко.

поява в місті перспективної футболь
ної команди стала справжнім святом!
- Я є представником фан-руху «Дина

мо» (Київ), але із задоволенням завжди
ходжу на місцевіматчі, - ділиться при
лучанин Антон Білим. - Дуже радий,
що в нас з'явився «Олімпік», що є людина,
яка підтримує команду. Дякую Артему
Рожку від усіх уболівальників!

Мени, на гру з тамтешньою командою,
аби наші футболісти бачили й відчували,
як ми і:Х підтримуємо! Щоб вони почува
лися впевненіше на чужому полі, та ще
й у грі з однією з найсильпіших команд
чемпіонату.

Охочих поїхати виявилося чимало,
переможців обирали шляхом розігра
шу в Інтернеті. Минулої суботи два

команди Володимиру Рибальченку до
велося аж із Яблунівки їхати в Прилу
ки, щоб відправитися до Мени. Доро
га з рідного села до міського стадіону
неблизька, та Володимир анітрохи не
шкодує. Розповідає:
- Я проживаю в селі, тому не завжди

можу бувати на матчах «Олімпіка», А в
команді грають мої побратими атовці,

Піл, егідою Артема Миколайовича
комяпда 01ю1111ласн, до неї повернули
ся кращі гранці, }І кі доиедавна виступа
JI H за інші клуGи. «Олімпіку» придбана
нова форма, м'ячі, медикаменти, інші
необхідні печі. Та головне - mvrбoлic-

Зараз прилуцькиий «Олімпію- бо
реться за перемогу в чемпіонаті Черні
гівської області з футболу (Перша ліга).
Вже зіграно чотири матчі, с дві перс
моги. Обидві футболісти вибороли на
своєму полі і піптпимкя вбпп іняпьн и-

автобуси з прилуцькими вболіваль
никами відправилися до Мени. При
лучанин Віталій радіє, що зміг узяти і
свого маленького племінника Андрія:
хлопчик ходить на всі футбольні мат
чі «Опімп і кя» ня м іспевомм стя піоні й

хочеться повболівати, підтримати і:Х.
Тому дуже хотів поїхати, і вдячний Ар
тему Рожку за таку можливість.

Футбольний поєдинок прилучан зі
СК «Менае виявився складним і напру
же ним «Опімпік» гпян ня півник Ї'1 чем-
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. ЕКОЛОГІЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматич

но генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається

суб'єктом господарювання)
20193293242

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського

обговорення звіту
· з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля пла
нованої діяльності, зазначеної в пункті І цього
оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськос
ті до планованої діяльності:

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає в продовженні

господарської діяльності з видобування корис
них копалин - вуглеводнів (нафти, газу, роз
чиненого о нафті, супутніх компонентів: етану,
пропану, бутанів) на Бережівському нафтовому
родовищі на підставі спецдозволу на користу
вання надрами № І 703 иід 22 грудня І 998 року з
терміном дії до 22.12.18 року наявними свердло
винами (строк дії продовжено до 22.12.2038 року
- наказ від 27.12.2018 р. №525 Державної служби
геології та надр України).

Згідно з варіантом розробки (базовий) експлу
атація відкладів нафти продовжується наявним
фондом видобувних свердловин, облаштованих
двигунами з електричним приводом. Усі об'єкти
розробляються шляхом нагнітання власної води
(компенсація відборів по покладах планується
нарівні 100%).

Бережівське родовище розгашова-

не на території Ічнянського, Бахмацького,
Талалаївського районів Чернігівської області
(Парафіївська ОТГ), на відстані 30 км на схід від
м. Ічня.

Станом на 01.01.2019 р. на родовищі пробуре
но вісім свердловин, з яких шість (№№І, 2, 4, 5,
6, 30) ліквідовані з геологічних причин, вт.ч. і св.
30, яка бурилась як експлуатаційна, одна (№7)
знаходиться в п'єзометричному фонді, ще одна
(№3) очікує ліквідації. Державним балансом
України обліковані видобувні запаси вуглеводнів
в об'ємі 214 тис. т нафти. Станом на 01.01.2019 р.
з покладів родовища вилучено 98,5 тис. т нафти,
рідини 210,2 тис. т, 6,6 млн м' розчиненого газу.

Нафта, що видобувається зі свердло
вин Бережівськоrо родовища по системі
трубопроводів поступає на 25 км Софіївського
нафтопроводу. Після цього продукція
Бережівськоrо родовища разом із продукцією
Софіївського родовища та продукцією св. № І П.
Ярошівка поступає на ДНС Ярошівка, а потім
разом із продукцією Ярошівського родовища на
ДНС Талалаївка ТUВНГ. Далі нафта подається
на Гнідинuівський ГПЗ для підготовки (обезсо
лення, обезводнення тощо). Підготовлена нафта
разом із нафтою, видобутою на інших родовищах
НГВУ ,,Чернігівнафтогаз»та нафтою Роменської
групи родовищ НГВУ «Охтирканафтогаз»,
відвантажується в систему трубопроводів ПАТ
«Укртранснафта». Нафтовий газ Бережівського
родовища разом із газом інших родовищ після
оперативного обліку поступає через систему
газопроводів на Гнідинuівський ГПЗ. Облік по
даного газу проводиться на вузлах обліку.

У процесі провадження планованої діяльності
використовуватиметься закрита система збо
ру. В основу видобування, транспортування та
підготовки продукції закладаються технології,
які відповідають вимогам міжнародного стан
дарту ІСО 14001-2005. Інженерна підготовка
та захист території Здійснюється існуючою на
родовищі інфраструктурою.

2. Суб'єкт господарювання.
ПАТ ,,УКРНАФТА,, код

ОО 135390 (Нафтогазовидобувне
-Чернігівнафгогаз»): 04053,

ЄДРПОУ
управління

м. Київ,

Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5,
тел. +380445061044.

Адреса реєстрації відокремленого підрозділу:
вул. 1Вокзальна, буд. І, м. Прилуки, Чернігівська
область, 17500, тел. (04637) 33-2-16, факс (046)
373-21-98, e-mail: Svitlana. Yevdokymova@Ukrnafta.
сот.

З. Уповноважений орган, який забезпечує прове
дення громадського обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації:
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
електронна пошта: deko_JJost@cg.go~.ua, контак
тна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

4. Процедура прийняття рішення про прова
дження планованої діяльності та орган, який роз
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Згідно чинного законодавства України рішен
ням про провадження даної планованої діяль
ності буде продовження строку дії спеціального
дозволу на користування надрами No 1703 від 22
грудня 1998 року з метою видобування вуглевод
нів (промислову розробку), що видається Дер
жавною службою геології та надр України.

5. Строки, тривалість та порядок громадсько
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх зама
нованнх громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення ста
новить 25 робочих днів із моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається
в назві оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля й
іншої додаткової інформації, визначеної суб'єк
том господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово
рення громадськість має право подавати будь
які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без необхід
ності їх обгрунтування. Зауваження та пропози
ції 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 відбудуться - 23.07.2019
року об 11 :ОО, за адресою: вул. Тараса Шевченка,
95, смт Парафіївка, Ічнянський район, Чернігів
ська область, у приміщенні Парафіївської ОТГ.

6. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації:
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
електронна пошта: deko_JJost@cg.gov.ua, контак
тна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

7. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, до якого нада
ються зауваження й пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації:
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
електронна пошта: dekoJost@cg.gov.ua, контак
тна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

Зауваження та пропозиції приймаються про
тягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності.

Зніт із оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності з додатками на 135 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли
ву на довкілля та іншої додаткової інформації (від
мінне від приміщення, зазначеного в пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними.

Ознайомлення з матеріалами можливо що
денно з 26.06.2019 р. за адресами:

- Чернігівська область, Ічнянський район,
смт. Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, 95,
Парафіївська ОТГ.

Контактна особа: Карпенко Валентина
Федорівна (04633) 3-01-63, 3-01-67;

- Чернігівська область, Ічнянський район,
с. Южне, вул. Тараса Шевченка, 43.

Контактна особа: Котенко Раїса Павлівна
(04633) 3-01-96.

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматич
но генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

20193223171
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
· обговорення звіту

~ оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо пр_о _початок _rромадсь_кого ~-

Найбільшими населеними пунктами в районі
родовища є районні центри (,1н11, Талалаївка та
Прилуки, а також села Тростянець, Бережівка,
Іваниця.

Станом на 01.01.2019 р. загальний фонд сверд
ловин на родовищі складає І свердловину, а саме
№2. Державним балансом України обліковані
видобувні запаси вуглеводнів в об'ємі 69 тис.
т нафти. Станом на 01.01.2019 р. з покладів ро
довища вилучено 65,974 тис. т нафти, рідини
231,520 тис. т, 3,824 млн м' розчиненого газу.
Нафта, що видобувається зі свердловин родо
вища по системі трубопроводів поступає на ГЗУ
Ярошівка, де Здійснюється індивідуальний замір
дебіту свердловин по нафті й газу. Після цього
продукція Тростянецького родовища разом із
продукцією Ярошівського родовища поступає
на ДНС Ярошівка, а потім на ДНС Талалаївка
ТUВНГ. Далі нафта подається на Гнідинцівський
ГП1 п пп ninrnтnRки (обезсолення, обезвод-

тел. +380445061044.
Адреса реєстрації відокремленого підрозділу:

вул. Вокзальна, буд. І, м. Прилуки, Чернігівська
область, 17500, тел. (04637) 33-2-16, факс (046)
373-21-98, e-mail: Svitlana. Yevdokymova@Ukrnafta.
сот.

З. Уповноважений орган, який забезпечує прове
дення громадського обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації,
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
електронна пошта: deko_JJost@cg.gov.ua, контак
тна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

4. Процедура прийняття рішення про прова
дження планованої діяльності та орган, який роз
rЛJідатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Згідно чинного законодавства України рішен
ням про провадження даної планованої діяль
ності буде продовження строку дії спеціального
дозволу на користування надрами № 1858 від 26

встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться - 23.07.2019

року о 13:00, за адресою:
- вул. Шкільна, буд. За, с. Тростянець, Ічнян

ський район, Чернігівська обл., приміщення
Тростянецької сільської ради.

6. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації,
14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, (0462)677-914,
електронна пошта: dekoJost@cg.gov.ua, контак
тна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

7. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, до якого нада
ються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій.

Департамент _еколо~ії та природних ресурсів



Акт

від ..Zь Z'~/!l'h!.t 2019 року
7

с. Южне

Ми, представники НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Філозоп І.М. - старший інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та
РБ (Схід); Паляниця О.В. - інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ
та РБ (Схід) та представник Южненської_сільської ради

br- r
,. Ю"а?~ч _р оh~5:_,'ц O.J-1

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) І О

склали цей акт про те, що нами на офіційній дошці оголошень Южненської
сільської ради розміщено оголошення про початок громадського обговорення

_ Звіту з_ оцінки впливу на довкілля планової діяльності з видобування
корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на
Бережівському родовищі та передали Звіт з оцінки впливу на довкілля по
Бережівському родовищу представнику сільської ради.

Філозоп І.М.

Паляниця О.В.

..



Фотофіксація розміщення оголошення про початок громадського обговорення
звіту з ОВД Бережівського родовища (Южненська с/р)
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Акт

від .zь ~e;;/4.R 2019 року
І

смт. Парафіївка

Ми, представники ШВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Філозоп І.М. - старший інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та
РБ (Схід); Паляниця О.В. - інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ
та РБ (Схід) та представник Парафіївської селищної ради

,z c!)-._.t_Df?Q. rт0..y:,Q Q:J ; ;ь~І'rо / c:Q JvLt (Ц. /у) lІп h ri ,{) '-і І(() .в (})
(посада, прізвище, ім'я, ло батькові)

. ,

склали цей акт про те, що нами на офіційній дошці оголошень Парафіївської.. .селищноі ради розміщено оголошення про початок громадського
обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з
видобування корисних копалин ШВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
на Бережівському родовищі та передали Звіт з оцінки впливу на довкілля по
Бережівському родовищу представнику селищної ради.

Філозоп І.М.

Паляниця О.В.

\Lц rt°".{) ч \(о В q.9_



Фотофіксація розміщення оголошення про початок громадського обговорення
звіту з ОВД Бережівського родовища (Парафіївська ОТГ)

',.



Публічне акціонерне товариство
«Укрнафта»
НГВУ «Черніrівнафтоrаз»
вул. Вокзальна, 1
м. Прилуки, 17500, Україна
тел. +3804637 645 03
факс + 3804637 З 21 98

'NWW.ukrnafta.com

Public joint stock согпрапу
"Ukrnafta"
Chernihiv OGPD
VokzalnaStr., 1
Pryluky, 17500, Ukraine
tel. +3804637 6 45 03
fax + 3804637 З 21 98

,vww.L1kmafta.com
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Директору Департаменту
екології і природних ресурсів .
Сахневич К.В
проспект Миру, 14 м.Чернігів
14000

Про додаткову інформацію
110 Бережівському родовищу

.;-'.J

Внконуючи положення п.7 Постанови № 1026 від 13.12.2017 РОКУ .Ппо
затвердження Порядку передачі локумевтації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансмванпя оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
пеєспзу з оцінки впливу на довкілля" для отримання висновку з оцінки впливу на
довкілля по Бережівському родовищу (дата офіційного оприлюднення повідомлення
про планову діяльність в Єдиному реєстрі від 01.04.2019р., реєстраційний номер
справи про оцінку впливу па довкілля планованої діяльності № 20193293242),
надаємо додаткову інформацію, про те що виробнича діяльність по Бережівському

· родовищу буде проводитись за межами природно-заповідного фонду, а саме..
гідрологічного заказника місцевого значення «Южний» та дендрологічного парку

'загальнодержавного значення «Тростянець», а також вплив від планованої діяльності
на природно-заповідний фонд буде відсутній.

Операційний менеджер управління,

І

Цюпка В.І .

..
Паляниця О.В.

(04637)3-32-16

·30
"

n
~;г-. .-·,е1ї а

0} .,.J (_g
-о-;г оі319G



АКТ

про неявку представників громадськості під час проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

{jf?/)Ц(ataг(RJ ()U/1 >/icu&UCl-:'ЦL(,e, /71t
(місце проведення)

e&l ~paqt2t"t6кл,
.

2019 року

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, J!> ,l.L.f..11..1/,Я 2019 року о /І:00 у приміщенні

(дата) (час)

(місце проведення)

(реєстраційний номер справи dl)/9.~9-3d Yd ) щодо &~yf::a....1 ш.а
l\ff1\ Шl / 1 >о. Д)И Q11 о о Ц./ - &11;. U.t2Fi, {цасрп1, 1.0ltJ, Л'f}Y..LU/f2MinQ (/

U (план ана діяпьність) d І

kQ.cp;-i,, 41.иуж,ці к ro и.ил11еи77'@- : б-Oldtf2) nлои.о,иу., ;ржаіu~"· _/J л Г- ,
~~4-Rа.ч,.аJ.~~-~Ч-Р-hІд..~~~------

. ~1і;~начені сяухання представ и и г омадськості не з'явились.
У зв' язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації) та суб'єкт господарювання (представник
t::J. ;~-.n~. с.Є1QР~ НГЄ'::І, 8"чrff' ~;--uc,~0,... 7_~ ), а

, <...J
також з урахуванням пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року № 989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.

Головуючий

Начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

Представник суб'єкта господарювання

..

С. Кузнецов


