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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Продовження господарської діяльності з видобування корисних копалин

(нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани) на
площах Тростянецького нафтового родовища 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 № 20193223171.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу на

довкілля.
Планована діяльність: «Продовження господарської діяльності з

видобування корисних (нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан,
пропан, бутани) на площах Тростянецького нафтового родовища
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 оцінку
впливу на довкілля».

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:
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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 22 березня 2019 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження господарської діяльності з
видобування корисних копалин (нафта, газ, розчинений у нафті, супутні
компоненти: етан, пропан, бутани) на площах Тростянецького нафтового родовища
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 01 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.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з оцінки
впливу на довкілля:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «АИР»
від 20 березня 2019 року № 12 (1180) та «Град Прилуки» від 20 березня 2019 року
№ 12 (903), 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 звіту.

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з 21 березня
2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Тростянецької сільської ради
(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 Тростянецької
сільської ради (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 громадськості:

6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 27 червня 2019 року розміщено у приміщенні уповноваженого

. . .територіального органу з оцінки впливу на довкілля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого

. .. .адм1mстративно-територ1альн01 одиниці, що може

. . ..самоврядування відповідноі
зазнати впливу планованоі

. .діяльносп:
Звіт з ОВД з 26 червня 2019 року розміщений у приміщенні Тростянецької

сільської ради за адресою: вул. Шкільна, буд. За, с. Тростянець Ічнянського району,
Чернігівської області.

6 .5 .З. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої діяльності.
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 територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження 1... . .пропозицп від громадськосп не надходили.

8. Інформація про строк громадського обговорення:
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Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з 22 березня
2019 року по 18 квітня 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з О 1 липня
2019 року по 02 серпня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального

. .органу з оцінки впливу на довкілля не надходили.
На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД

планованої діяльності заплановане на 23 липня 2019 року в приміщенні
Тростянецької сільської ради за алресою: вул. Шкільна, буд. За, с. Тростянець
Ічнянського району, Чєрнігівської області, громадськість не з'явилась, про що

. .
складено акт про неявку прсдставник: в громадськості.

І О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
п12_отягом стр_оку громадського обговорення звіту з ОВД.
№ 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, що надійшли протягом строку громадського обговорення звіту з 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 обгрунтуванням причин відхилення). ·,-

І І. 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 /?аркушах:
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

розміщення документів, надані суб'єктом господарювання згідно з п. б цього звіту;
12.2 Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення

письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим, що
протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові
пропозиції і зауваження від громадськості не надходили;

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

Начальник відділу оцінки впливу на. .довюлля управшння природоохоронних. .
програм та оцшки впливу на довюлля
(керівник структурного пілрозділу з оцінки
впливу 11а довкілля уповноваженого орі ану)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрацїі

(керівник уповноваженого територіального органу)

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініціали.прізвище)

~Катерина САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

Я на Жовто вата (0462) б 7-79-14



•

Фарба Вапно
Матеріаnм д,u1

nо6іnки
е&,ІІО8ІІХ дере8

ПРОФНАСТИЛ
ЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

С~баа titlВ. ~
,,,__І.•,.

~ i « м. Прилуки, вул. Коптєва, 6
, Графік роботи: 91Ю.17оо

без вихідних

Знижка до Вашого
дня народження

ювелірні прикраси
зі срібла "'"о\\О~~.

11r --.іо•--·- кардіологом
"'.. - урологом- г1некологом

_ ·- , n•••.• u•.•-•.•.•••..•• uu•••

- педіатром
-хірургом
- отоларингологом
- невропатологом
,.1.JJ.J.J"MI.IJ.J"il&J"J ..M"M.. #.fJJ.lfl



№ 12 /20.03.2019 Інформація
Ін ормац1я

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на

ддовкілля публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА»
(нафтогазовидобувне управління «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ»),

· код єдрпоу 00135390
інформує про намір провадити пла

новану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господа
рювання

04053, м. Київ, Шевченківський
р-н, пров. Несторівський, 3-5, 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, e-mail: Svitlana.
Jevdokymova@Ukmafta.com

2. Іfланована діяльність, її характе
ристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, ії характери
стика.

Продовження: господарської діяльності
з видобування корисних копалин (нафта,
газ, розчинений у нафті, супутні компо
ненти: етан, пропан, бутани) на площах
Тростянецького нафтового родовища на
пщставі спецдозволу на користування
надрами № 1858 від 26 квітня 1999 року
(строк дії продовжено до 26.04.2039
року - накази від 09.11.2018 р. № 423,
424 Державної служби геології та надр
України) наявними свердловинами.

Згідно з варіантом розробки ~а
зовий) експлуатація відкладів на ти
продовжується наявним фондом вид ув
них свердловин, облаштованих двигуна
ми з електричним приводом. Всі об'єкти
розробляються шляхом нагнітання
власної води (компенсація відборів по по
кладах планується на рівні 100%).

Технічна альтернатива 1.
Провадження планованої діяльності

роторним та турбінним способом за до
помоrою бурового верстата з двигуном
внутрішнього згорання (у приводах за
значених бурових верстатів утворюється
велика кількість парникових газів (СО2)).

Технічна альтернатива 2.
Припинення видобування корисних

копалин (нульова альтернатива).
З. Місце провадження планованої

діяльності, територіальні альтернати
ви*.

Місце провадження планованоі'
діяльності:

Тростянецьке родовище розташоване
на території Ічнянського і Срібнянського
районів Чернігівської області (Тростя
нецька сільська рада), на відстані ЗО км на
південний схід від м. Ічня. Найбільшими
населеними пунктами в районі родовища
є районні центри Ічня, Талалаївка та При
луки, а також села Тростянець, Бережівка,
Іваниця ,

Місце провадження планованої
діяльності; територіальні альтернати
ви 1, 2.

Територіальні альтернативи не розгля
даються (об'єкт існуючий, родовище вве
дене в дослідно-промислову експлуатацію
з 1982 року).

Територія провадження планованої
діяльності обмежується координатами
кутових точок ділянки родовища, що
зазначені в спеціальному дозволі на кори
стування надрами.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності.

Видобування нафти та газу - дже
рело поповнення місцевого та держав
ного бюджетів, зміцнення паливно
енергетичної бази України.

Місцеве населення зацікавлене у
оозвитку нафтогазовидобувної гапмзі.

фтою, видобугою на інших родовищах
АГВУ «Чернігівнафтогаз» та нафтою
Роменської групи родовищ НГВУ «Ох
тирканафтогаз», відвантажується в систе
му трубопроводів ПАТ «Укртранснафта».

Нафтовий газ родовища разом з газом
інших родовищ після оперативного обліку
на ДНС Ярошівка поступає через систему
газопроводів на Гнідинцівськнй ГПЗ.

Облік поданого газу проводиться на
вузлах обліку.

6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернати
вами:

Щодо планованої діяльності:
- дотримання законодавства у сфері по

водження з відходами;
- дотримання розмірів санітарно

захисних зон;
- дотримання режиму зон санітарної

охорони;
дотримання об'ємів дозволе-

них викидів в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел викидів;

- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику

та ризи.'9' впливу на здоров ~-я ~аселен~;
- здгиснення плаиованог шяяьності в

межах відведених земельних ділянок.
щодо технічної альтернативи 1
- дотримання законодавства у сфері по

водження з.відходами;
- дот~манн.я розмірів санітарно

захисних зон;
- дотримання режиму зон санітарної

охорони;
дотримання об'ємів дозволе-

них викидів в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел викидів;

- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику

та ризику впливу на здоров'я населення;
здійснення планованої діяльності в ме

жах відведених земельних ділянок.
щодо те.хнічноі альтеfнативи 2
не розглядаються у зв язку з нульовою

альтернативою
щодо територіальних альтернатив

1,2.
Територіальні альтернативи не розгля

даються, об'єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-інженерна

підготовка і захист території за альтер
нативами:

Щодо плановано{ діяльності:
В процесі провадження планованої

діяльності використовуватиметься закри
та система збору.

в осн_ову видобування, ч~анспорtуван
ЮІ та пІДГОТовки. продукц« закладають
ся технологи, які вщповщають вимогам
міжнародного стандарту /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 викидаються при_____р_оботі ди
зельних двигунів, колектори ДВЗ облад
нуються металевими піддонами. Ділянки
rpyнry, які можуть бути забруднені ПММ,
обробляються ефективним сорбентом
та деструкто~м вуглеводнів нафти
біопрепаратом 'Еконадін".

щодо технічної альтеl;_нативи 2
Не розглядаються у зв язку з нульовою

альтернативою
щодо територіальнш альтернатив

12

статті З Закону Україин «Про оцінку
впливу на довкіпля») видобування ко
рисних копалин, крім корисних копалин
місцевого значення, які видобуваються
землевласниками ~и землекористувачами
в межах наданих 1м земельних шлянок з
відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на
довкілля

Підстави для здійснення оцінки транс
кордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
nідлиrас включенню до звіту з оцінкн
впливу на довкілля

Згідно вимог статті 6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу 11а
довкілля: та можливості для участі в ній
rромадськості:

Планована суб'єктом господарюван
ня діяльність підлягає оцінці впливу на
довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка
впливу на довкілля • це процедура, що
передбачає:

- підготовку суб'єктом госиодарюван
ня звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорен
ня планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом
звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку
надає суб'єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскор
донного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мо
тивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п'ятим цього пун
кту;

- вра~ння в~сновку з оцінки впли
ву на довкілля у рішенні про проваджен
ня планованої діяльності. зазначеного у
пункті 14 цього повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провад
ження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на
довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій
процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформашї, що підлягає вкrу.юченню до
звпу з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим орга
ном поданого суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля про
тягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість на
давати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взя
ти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадсько-
~R~~:0f~:Яп~=:~;n~~H~n~~~~~u:i

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля публічне акціонерне товариство «Укрнафта»

(нафтогазовидобувне управління «ЧЕРНІГІВНАФТОГА3))),
код єдрпоу 00135390

інформує про намір провадити - дотримання законодавства у сфері ристанням,
плановану дія,!Іьнісrь та оцінку її поводження з відходами; . . .!О. Наявність підстав для
впливу 11а ловкшля. - дотримання розмірів санггарно- здінснення ошнкя транскордонного

1, Інформація про суб'єкта госпо- захисних зон; впливу на довкілля
царювання - дотримання режиму зон санітарної Підстави для здійснення оцінки

04053, м. Київ, Шевченківський охорони; транскордонного впливу на довкілля
р-н пров. Нестор,вський, 3-5, тел. - дотримання об'ємів дозволених ВІДСrНІ-
+380445061044; адреса реєстрації викидів в атмосферне повітря від 1 . Планований обсяг досліджень
відокремленого підрозділ)': вул. Вок- стаціонарних джерел викидів; та рівень деталізації іиформацu що
зальна, буд.!., м. Прилуки, Чернігівська - дотримання дозволених рівнів підлягає включенню до звіту з оцh;ки
область, 17,00, тел. (04637) 3-32-16, шуму; впливу на довкілля
Факс Е637) 3-21-98,,. e-mail: Svitlana. - допустимі рівні соціального ризику Згідн9 вимог статті 6 Закону України
Yevdo ova@Ukmana.com та ризи'о/ впливу на здоров'я населення; «Про ощнку впливу 11а довкілля».

2, ланован~ діяльність, її харак- - здійснення планованої діяльності 12_. Процедура оцінки впливу _на
теристика, технічні а.rtьтернатиВІf в межах відведених земельних дшянок. цовквлля та можливосп для учасп в

Планована діяльність, іі характери- щодо технічноїальтернативи 1 ній !l)Омадськості:
етика. - дотримання законодавства у сфері Планована суб'єктом rосподарюван-

Продовження господарської поводження з відходами; ня 4іяльність пщлягає оцінці впливу на
діяльності з видобування корисних ко- - дотримання розмірів санітарно- довкілля відповідно до Закону України
палин (нафти, газу, розчиненого у нафті) захисних зон; . .. «Про оцінку впливу на довкілля».
на площах Б~реж1в~ького нафтового ро- - дотримання режиму зон саmтарно, Оцінка впливу на довкілля - це процеду-
довища на пщставі сnеццозволу на ко- охорони; ра, що передбачає:
ристування надрами № 1703 від 22 груд- - дотримання об'ємів дозволених - підготовку суб'єктом господарю-
ня 1998 роІ<)' (строк дії продовжено до викидів в атмосферне повітря від вання звіту з оцінки впливу на довкілля;
22 гр~ня 2038 року наказом Державної сташонарних джерел викидів; . . - проведення __ громадського обгово-
служон геологи та ІІЗJ!Р Украtни від - дотримання дозволених рівнів рення пяанованоі дІЯЛьноСТІ;
14.01.2019 року № 25771) -наявними шуму; . . . . .- аналіз уповноваженим органом
свердловинами. - допустим, рівні соціального ризику зв1ту з оцінки впливу на довкілля,

Згідно з варіантом розробки (ба- та ри~_І;fку впливу на здоров'я населення; будь-якої додаткової інформації, яку
зовни) експлуатація ВІДІ(ЛадІВ нафти здіиснення планованоі діяпьносп в надає суб'єкт господарювання, а також
продовжується наявним Фондом ви- межах відведених земельних ділянок. інформації, отриманої від громадськості
добувних свердловин, облаштованих щодо технічної альтернативи 2 під час громадського обговорення, під
двитуиам11 з електричним приводом. не розглядаються у зв'язку з нульо- час здійснення процедури оцінки транс-
Всі об'єкти розробляються шляхом вою альтернативою кордонного впливу, іншої інформації;
нагнітання власної води (компенсація щодо територіальних альтернатив - надання уповноваженим органом
відборів по покладах планується на 1,2. мотивованого висновку з оцінки вппи-
рівні 100%). Територіальні альтернативи не роз- ву на довкілля що враховує результати

Технічна альтернатива 1. глядаються, об'єкт існуючий. аналізу, передбаченого абзацом п'ятим
Провадження планованої діяльності 7. Необхідна еколого-Інженерна цього пункту;

роторним та турбінним способом за підготовка і захист території за аль- - врахування висновку з оцінки вппи-
допомогою бурового верстата з дви- тернативами: ву на довкілля у рtшеннt про проваджен-
гуном внутрішнього згорання (у при- Щодо планованої діяльності: ня планованої діяльності, зазначеного у
водах зазначених бурових верстатів . В процесі провадження планованої пункті 14 цього повідомлення.
утворюється велика кількість парнико- шяльносп використовуватиметься за- У висновку з ощнки впливу на
вих газів (СО2)). крита система збору. довкілля уповноважений орган, ви-

Технічна альтернатива 2. В основу видобування, транспорту- ходячи з оцінки впливу на довкілля
Припинення видобування корисних вання та підготовки продукції _закла- планованої діяльності, визначає

копалин (нульова альтернатива). даються технологи, які вщповшають допустимість чи обгрунтовує
З.Місце провадження планованої вимогам міжнародного стандарту !СО недопустимість провадження

діяльності, територіальні альгерна- 14001-2005. планованої діяльності та визначає
тиви*. Інженерна підготовка і захист екологічні умови її провадження.

. Місце . провадження планованої території . здійснюється існуючою на Забороняється Р'?.зпо:,ииати . nро-
діяльності: родовищ, інфраструктурою. вадження планованої дІЯЛьноСТІ без

Бережівське родовище розташоване щодо технічної альтернативи 1 оцінки впливу на довкілля та отримання
на території Ічнянського, Бахмацького, З метою запобігання забруднен- рішення про провадження планованої
Талалаївського районів Чернігівської ня поверх.ні майданчика залишками діяльності.
області (Парафіївська ОТГ), на відстані масел та сажі, які викидаються при Процедура оцінки впливу на
30 км на схщ відм.Ічня. роботі дизельних двигунів, колекто- довкілля передбачає право і можливості

Місце провадження планованої ри ДВЗ обладнуються металевими громадськості для участі у_ такій
діяльності: територіальні альтерна- піддонами. Ділянки rpymy, які можугь процедурі, зокрема на стадії обго
тиви 1, 2. бути забруднені ПММ, обробляються ворення обсягу досліджень та рівня

Територіальні альтернативи не роз- ефективним сорбентом та деструкто- деталізації інформації, що підлягає
глядаються (об'єкт існуючий, родо- ~м вуглеводнів нафти біопрепаратом включенню до звіту з оцінки впливу
вище введене в дослідно-промислову 'Еконадін". на довкілля, а також на стадії розгпя-
експлуатацію з 1984 року). щодо технічноїальтернативи 2 ду уповноваженим органом подано-

. Територія провадження планованої Не розглядаюгься у зв'язку з нульо- го. суб'єктом господарювання звіту з
діяльносп обмежується координатами вою альтернативою оцінки впливу на довкілля.
кутових точок ділянки родовища, що щодо територіальних альтернатив На стадії громадського обговорення
зазначені в спеціальному дозволі на ко- 1,2 звіту з оцінки впливу на довкілля про-
ристування надрами. Територіальні альтернативи не роз- тягом щонайменше 25 робочих днів

4. Соціально-економічний вплив глядаються, об'єкт існуючий. громадськості надається можливість на-
планованої діяльності. 8. Сфера, джерела та види можли- давати будь-які зауваження і пропозиції

Видобування нафти та газу - дже- вого впливу на довкілля: до звіту з оцінки впливу на довкілля
рело поповне~ня місцевого та держав- щодо планов~ної діяльності: та планованої діяльності, а також взя-
ного бюджетів, змщнення паливно- Вплив на клімат та мікроклімат - не m участь у громадських слуханнях.
енергетичної бази України. . впливає. . Детальніше про процедуру громадсько-

Місцеве населення зашкавлене у Вплив на геолопчне середовище - го обговорення звпу з ошнки впливу на
розвитку нафтогазовидобувної галузі, порушення рельєфу. довкілля буде повідомлено в оголошенні
оскільки поряд з забезпеченням його Вплив на атмосферне повітря - про початок громадського обговорення.
зайнятість та отримуються додаткові викиди забруднюючих речовин віл 13. Гоомапське обrовоnення об-



кутових точок діЛянки родовища, що
зазначені в спеціальному дозволі на кори
стування надрами.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності.

Видобування нафти та газу - дже
рело поповнення місцевого та держав
ного бюджетів, зміцнення паливно
енергетичної бази України.

Місцеве населення зацікавлене у
розвитку нафтогазовидобувної галузі,
оскільки поряд з забезпеченням його
зайнятість та отримуються додаткові
кошти у вигляді податків до місцевих
бюджеті в з їх подальшим розподілом між
бюджетами різних. рівнів.

5. Загальні технічні характеристи
ки, у тому числі паІ!аметри планованої
діяльності (потужність, довжина, пло
ща, обсяг виробництва тощо)

Тростянецьке родовище відкрите
у 1980 році, в дослідно-промислову
експлуатацію введене у 1982 році. Тростя
нецькt: родови~е _20.зташован_е у північно:
зах.ІДНІИ частині мз, на західному СХИЛІ
Срібнянського прогину.

В геологічній будові Тростянецького
родовища беруть участь породи палео
зойського, мезозойського і кайнозойсько
го віку, товщина яких більша 5000 м.

Самими давніми відкладами, розкри
тими на родовищі, є відклади нижнього
каебону, які представлені породами тур
неиського, візеиського I серпуховськоrо
ярусів.

Тростянецька структура представляє
собою брахіантиклінальне підняття
розміром 2,6*2,5 км. Геологічна будова
родовища вивчена слабо.

Промислово нафтоносними являються
горизонти В-21 та В-26.

Поклад горизонту В-2 І відноситься до
типу пластових, склепінних, літологічно
екранованих. Площа покладу - 0,98
км2, висота покладу - 8 м. З фактичного
матеріалу по пробуреним свердловинам,
які розкрили продуктивний горизонт, вид
но. що пісковики горизонту В-21 мають
обмежене поширення.

Поклад горизонту В-26 пластовий,
склепінний з підошовною водою. Площа
складає 1,54 м2, середня нафтонасичена
товщина- 2,6 м, висота покладу-9 м. Він
розділений на верхню і нижню частини.
Верхня частина представлена щільними
породами. Нижня частина літологічна
неоднорідна, представлена пісковиками
середньо- круп~юзер~и.стими з прошарка
ми апевролгпв I арплгпв, Загальна товщи
на нижньої частини змінюється від І 8 до
25м, ефективна - від 1 І ,2м до 2 І ,6м, на
фтонасичсна - від 2,8м до 7,бм.

Площа ліцензійної ділянки зг&но
бланку спецдозволу № 1858 від 26 квітня
І 999 р. складає 4,47 км2.

Станом на 01.01.2019 р. загальний
фонд свердловин на родовищі складає І
све2,дловину, а саме №2.

Державним балансом України
обліковані видобувні запаси вуглеводнів в
об'ємі 69 тис. т нафти,

Станом на ОІ.ЬІ.2019 р. з покладів
родовища вилучено 65,974 тис. т нафти,
рідини 231,520 тис. т, 3,824 млн мЗ роз
чиненого газу.

Нафта, що видобувається з свердло
вин родовища по системі трубопроводів
поступає на ГЗУ Ярошівка, де
здійснюється індивідуальний замір дебіту
свердловин по нафті і газу. Після цього
продукція Тростянецького родовища ра
зом з продукцією Ярошівського родовища
поступає на дне Ярошівка, а потім на
дне Талалаївка ТЦВНГ.

Далі нафта подається на
Гнідинцівський ГПЗ для підготовки (обе
зсопення, обезводнення тощо).

Підготовлена нафта разом з на-

зельних двигунів, колектори ДВЗ облад
нуються металевими піддонами. Ділянки
rрунту, які можуть бутн забруднені ПММ,
обробляються ефективним сорбентом
та деструктоР.ом- вуглеводнів нафти
біопрепаратом 'Еконадін''.

щодо технічної ш,ьтеfнативи 2
Не розглядаються у зв язку з нульовою

альтернативою
щодо територіальних альтернатив

1,2
Територіальні альтернативи не розгпя

даються, об'єкт існуючий.
8. Сфера, джерела та види можливо

го впливу на довкілля:
щодо планованої діяльності:
Вплив на клімат та мікроклімат - не

впливає.
Вплив на геологічне середовище - по

рушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря - викиди

забруднюючих речовин від стаціонарних
і пересувних джерел викидів, шумовий
вплив.

Вплив на підземні води - можливе
забруднення в результаті виникнен
ня аварійних ситуацій, поступлення
вуглеводнів та пластових вод.

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

Вплив на грунти - механічне порушен
ня грунтового по~риву, можливе за1руд
~:нН:цій~зультат1 виникнення аваріиних

~плив на рослинний світ - можливе
ПОQушення трав'яного покриву.

Вплив на фауну - опосередкований
вплив: присутність людеи та споууд, на
фтогазового обладнання, шумовин вплив;

щодо технічної альтернативи 1
Вплив на клімат та мікроклімат - не

впливає.
Вплив на геологічне середовище - по

рушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря - викиди

забруднюючих речовин від стаціонарних
і пересувних джерел викидів, шумовий
вплив; інтенсивне газопроявлення, які мо
жуть переходити у фонтанування.

Вплив на підземні води - можливе
забруднення в результаті виникнен
ня аварійних ситуацій, поступлення
вуглеводнів та пластових вод.

Вплив на поверхневі води - можли
ве забруднення в результаті виникнення
аварійних ситуацій,

Вплив на rрунти - механічне порушен
ня грунтового ПОJ:<риву, можливе за~ууд-
~~":ційfезу~~~:ни:яик~f'::ха9:~:;ді~
буріння, в т.ч.фільтрату із земляних
амбарів. в водоносні горизонти та грунт.

Вплив на рослинний світ - можливе
порушення трав'яного покриву.

Вплив на фауну - опосередкований
вплив: присутність людей та споруд, на
фтогазового обладнання, шумовин вплив.

Об'єкти природно-заповідного фоиду
на території родовища відсутні;

щодо технічної альтернативи 2
не розглядаються у зв язку з нульовою

альтернативою
щодо територіальних альтернатив

1,2
територіальні альтернативи не розгля

даються, об'єкт існуючий.
9. Належність планованої діяльності

до першої чи дРfГОЇ категорії видів
діяльності та об єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля
(зазначити відповідний пункт і частину
статті З Закону Ук,rаїни "Про оцінку
впливу на ДОВКШЛЯ

Належність до другої катеrо~ія видів
планованої діяльності та об єктів (у
відповідності з пунктом З частини З

На стадії громадського обrоворен ня
звіту з оцінки впливу на довкілля про
тягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість на
даваrн будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взя
тн участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадсько
го обговорення звіту з ошнки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення об
сягу досліджень та рівня деталізації
іжJюрмац_ії, що підлягає ВКJJ~ченню до
звпу З ОЦІНКИ ВПЛІtВf на довкілля:

Протягом 20 роtючнх днів з дня
ОПtJИЛЮдненн.я цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауважен
ня і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформашї, що підлягає включенню до
звггу З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛ.И.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєqі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду
Ваших зауважень і пропозицій.

У раз, отрнмания таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть
розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робо
чих днів з дня: їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на об
робку їх персональних даних. Суб'єкт
господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обгрунтовано відхилити зауважен
ня: і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включ.енню до
звпу З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ. де·
Т3.!ІЬНа інформація про це ВКЛ;ЮЧЗЄТЬСЯ до
звпу З оцінки впливу на ДОВКІЛЛЯ.

14. Рішення пео провадження
планованоі діяла.ност1:

Відповідно до законодавства рішенням
про провадження даної планованої
діяльності буде

Висновок з оуінки впливv на довкілля
на виконання п.7 особливих умов
Спешальноrо дозволу на корис,ування
надрами реєстрауійний номер 1858 від
26 кві~ня__ 1999 .Р9КV __.:-подовжен~го нака·

{вид рішення вrдповjдно до частини
першої статті 11 Законr., України "Про
оцінку впливу на довкілля ')

Департаментом екології та природних
ресурсів Чернігівської ОДА

(орган, до повноважень якого нале
жить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджена. та рівня
деталізаціі інформації, що підлягає
включенню до звггу з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати 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 Юрїївна

j,ІЛ •••. 1.JDaЛn .n П",Ц,J-'U.ІУІrІ.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності.

Видобування нафти та газу - дже
рело поповнення місцевого та держав
ноrо бюджетів, зміцнення паливно
енергетичної бази України.

Місцеве населення зацікавлене у
розвитку нафтогазовидобувної галузі,
оскільки поряд з забезпеченням його
зайнятість та отрнмуюгься додаткові
кошти у вигляді податків до місцевих
бюджетів з їх подальшим розподілом
між бюджетами різних рівнів.

5. Загальні технічні хвракте
рнстики, у тому числі параметри
плавованоі діяльності {ПО'fУЖНЇсть,
довжина, площа, обсяг виробництва
тощо)

Бережівське родовище відкрите
у 1978 році, в дослідно-промислову
експлуатацію введене у 1'184 роцо.
Родовище розташоване в західній
частині приосьової зони ДДз над
північно-східним схилом Плисківсько-
Лисогорівського виступу кристалічного
фундаменту

В геологічній будові Бережівського
родови!Ца беруть участ~ палеозойські,
мезозоиські та каинозоисью відклади,
які залягають на докембрійському
кристалічному фундаменті. .

Промислова нафтоrазоносють родо
вища пов'язана з верхньовізейським го
ризонтом В-21 нижнього карбону, Про
дуктивний горизонт залягає в інтервалі
глибин 41744197 м. Колекторами є
пісковики та вапняки. Поклад масивно
пластовий склепінний.

Площа ліцензійної ділянки згідно
бланку спецдозволу № 1703 від 22 груд
ня 1998 року складає 20, І км2. Уточнена
сучасними програмними комплексами
площа спецдозволу складає 5,63 км2.

Станом на_О_І.01.2019 р. на родовищі
пробурено вісім свердловин, ~ яких
ШІСТЬ (№.No І, 2, 4, 5, 6, 30) ЛІКВІДОванІ
з геологічних причин, в т.ч. і св. 30,.яка
бурилась як експлуатаційна, одна (JІІо 7)
знаходиться в п'єзометричному фонді 1
одна (№ 3) очікує ліквідації.

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

Станом на О І .О І .2019 р. з покладів
родовища вилучено 98,5 тис. т нафти,
рідини 2 І 0,2 тне. т, 6,6 млн мЗ розчине
ного газу.

Нафта що видобувається з сверд
ловин Бережівськоrо родовища по
системі трубопроводів поступає на 25
км Софіївського нафтопроводу, Після
цього продукція БереЖІВСЬКОГ() родо
вища разом з продукшєю Софнвськоrо
родовища та продукц1єю св. № І-П.
Ярошівка поступає наДНС Ярошівка, а
попм разом з~дукц,єю Ярош,вського
родовища на дне Талалаївка ТЦВНГ.

Далі нафта подається на
Гнідинцівський ГПЗ для підготовки
(обезсоления, обезводнення тощо).

Підготовлена нафта разом з на
фтою видобутою на інших родовищах
fІГВУ «Черніrівнафтоrаз» та нафтою
Роменської rрупи родовищ НГВУ «Ох
тнрканафтоrаз», відвантажується в си
стему трубопроводів ПАТ «Укртранс
нафта»,

Нафтовий газ Бережівського родови
ща разом з газом шших родовищ гпсля
оперативного обліку поступає ч~рез си~
стему газопроводів на Гнідинцівськийгпз.

Облік поданого газу проводиться на
вузлах обліку.

6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтерна
тивами:

Щодо планованої діяльності:

L._.yнa.vy,..._.,.,,,. ....,._.., •. ..,унu. •.•• .,,. ,,.., І"'..,.,
глядаються, об'єкт існуючий.

8. Сфера, джерела та види можли
вого впливу на довкілля:

щодо планованоі' діяльності:
Вплив на клімат та мікроклімат - не

впливає.
Вплив на геологічне середовище -

порушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря -

викиди забруднюючих речовин від
сташонарних I пересувних джерел
викидів, шумовий вплив.

Вплив на підземні води - можливе
забруднення в результаті виникнен
ня аварійних ситуацій, поступлення
вуглеводнів та пластових вод.

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

Вплив на грунти - механічне по
рушення грунтового покриву, можливе
забрУ!;Інення в ~зультатt виникнення
аваріиних ситуаши.

Вплив на рослинний світ - можливе
порушення трав'яного покриву.

'Вплив на фауну - опосередкований
вплив: присуппсть людей та споруд,
нафтогазового обладнання, шумовин
вплив·

щодо технічної альтернативи І
Вплив на клімат та мікроклімат - не

впливає.
Вплив иа геологічне середовище -

пор_ушення рельєфу. .
'Вплив на атмосферне повітря .

викиди забруднюючих речовин вщ
стацюнарних I пересувних джерел
викидів. шумовий вплив; інтенсивне га
зопроявлення, які можуть переходити у
фонтанування. . .

Вплив на шдземно води - можливе
забруднення в результаті виникнен
ня аварійних ситуацій, поступлення
вуглеводнів та пластових вод.

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

Вплив на rрунти - мехаІfічне по
рущення грунтового покриву, можливе
забруднення в результат, виникнення
аварійних ситуацій; попадання рідких
відходів буріння, в т.ч.фільтрату 1з зем
ляних амбарів, в водоносні горизонти
та 'if~~B на рослинний світ - можливе
порушення трав'яного покриву.

'Вплив на фауну - опосередкований
вплив: прнсутн1сть людей та споруд,
нафтогазбвого обладнання, шумовий
вплив.

Об'єкти природно-заповідного фон
ду на територп родовища відсутні;

щодо технічної альтернативи 2
не розглядаються у зв'язку з нульо

вою альтернативою
щодо територіальних альтернатив

1,2 . _
територіапьнт альтернативи не роз

глядаються, 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 впливr
на довкілля (зазначити відповідиии
пункт і частину статті З Закону
України "Про оцінку впливу на
довкілля"

Належність до другої катеrо,І'ія видів
планованої діяльності та об єктів (у
відповідності з пунктом З частини З
статті 3 Закону_ України «Про оцінку
впливу на довкілля») видобування ко
РJ:ІСНИХ копалин, крім J«?рисних копалин
місцевого значення, які видобуваються
землевласниками чи землекористува
чами в межах наданих їм земельних
ділянок з відповідним цільовим вико-

.,._.. ..,•• , •.••• ..,••_н,.,_,,~- -~ t"..,_,,.., --• ---··-

громадськості надається можливість на
давати будь-які зауваження і пропозиції
ДО звіту З 01:J:ІН~И впливу на ДОВКІЛЛЯ
та планованоі діяльносп, а також взя
ти участь у громадських слуханнях,
Детальніше про процедуру громадсько
го обговорення звіту з ОЦІНКИ впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні
про початок громадського обговорення.

JЗ. Громадське обговорення об
сягу досліджень та рівня деталізації
іифо1;1мації, _що під.лягає ВІ(JІЮЧ_еиню
до звггу з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ:

Протягом 20 робочих днів з дня
оприлюднення цього повщомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повшомлення, за
уваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізацп інформації, . що шдляrає
включенню до звпу з оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ.

Надаючи такі зауваженні і
пропозиції, вкажіть _ реєстраційний
номер справи про 01.11нку впливу на
цовкілля планованої шяльносп в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спро
стить процес реєстрацп т~ _розгляду Ва
ших зауважень , пропозиши.
. У раз, оо.J)ИМаІОІЯ таких зауважень
t ПроПОЗИІ\ІИ громадськості ВОНИ 9у
дуть розміщені в Єдиному реєстр, ~
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ та передан,
суб'єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отриман
ня). Особи, щ<> надають зауваження і
пропозицп, СВОІМ ПІДПИСОМ засвідчують
свою згоду на обробку їх персональ
нІіх даних. Суб'єкт_ господарювання
ПІД час ПІДГО'ІОВКИ 38\~ 3 ОЦІНКИ впли
ву на довкілля зобов язаний врахува
ти повністю, врахувати частково або
обгрунтовано відхилити _ зауваження
, пропозицц громадськості, надаю _у
процес, громадського обговорення ot'!:.
сягу дослщжень та рівня деташзацц
інформації, що підлягає включенню до
3811)' З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ. Де
тальна інформація про це включається
до звпу З ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

14. Рішення про провадження
планованої діяльності:

Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливv на
довкІЛЛЯ на виконання n.7 особливих
умов Спешальноrо дозвОJ!Х на кори
l76вання надрами %mаu1инии номерЗ в1 22 ня по овже-
ного наказом е жавної с и геології

ШW"'
--т,їі,д рішення відповідно до части
ни першої статті /1 Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля "пцо
видається)

еnартамен::rом еколоrії та при
них оесурс1в Чернmвсько·t

(орган, до повноважень якого нале
жить пр_ийняття такого рішення)

15. Усі зауваження I пропозицй
громадськост1 до плановано,
дtяльиості, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
під.лягає включенню до зві~ з оцінки
впливу на довкілля, необхідно над
силати до: Департаменту екології та
природних ресурс,в Чернігівської ОДА,
поштова адреса: 14000, м.Че_рніrів, про
спект Миру, 14, тел. (0462) 67-79-14,

e-mai[: aeko_post@cg,gov,ua,
контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна



ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ

ЧЕРНІfІВІІ!ИНА - ЗА CBOfO!
Стаття присвячується виборцям Олега Ляшка та тим, хто ще визначається за кого проголосувати

зовсім скоро настане 31 березня - час, коли
Чернігівщина разом із усією Україною зробить

свій вибір. Вибір того, хто поведе свій народ протя
гом наступних п'яти років до заможності кожного
чи знов до зубожіння багатьох.

Важливий вибір
У будь-якому, випадку, не в останню чергу це зале

жить від нашого вибору У кожного з нас будуть свої
мотиви, кому ж піддати свій голос. Хтось повірить у ма
гію образу, показаного з кольорових екранів, не розу
міючи, що йому підсовують чергового «кота в мішку».
Хтось захоче ще 5 років «жити по-новому» з одним і
тим самим, бо наче більше в країні достойних немає.

-А хтось сприйме перевтілення зачіски однієї з канди
даток, як новий курс країни, та надасть, як деякі гово
рять, останній шанс отримати омріяний пост. Головне
тільки, щоб потім її шанс не став останнім для нас.

Кожен буде послуговуватися різними аргументами,
думками, доводами, чому потрібно обрати того чи
іншого кандидата. У день голосування, 31 березня,
більшість із нас прийме рішення піти на вибори та ви
значиться, які з аргументів вагоміші, які з кандидатів
більш переконливі, щоб віддати свій голос за одного
достойного або ж - обрати найменше «зло».

Сподіваємося, що ця стаття з нашими думками та
доводами стане вам у нагоді, коли ви будете робити
свій вибір. І напишемо ми про те, чому Чернігівщи
на обиратиме на найвищу посаду нашої країни свого
земляка, одного з лідерів рейтингу на її теренах.

Ляшко завжди поряд
Чомv потоібно голосувати за Олега Ляшка? Чому

Олег Ляшко серед однодумців
що йому вдалося «вибити», І прикро, що ці кошти
не можна було витрачати на допомогу постраждалим
людям, бо, як зазначили в Мінрегіонбуді, це не перед
бачено на законодавчому рівні.

Аналогічна ситуація відбулася в Ічні. Тільки масш
табність і резонанс цієї події змусили органи держав
ної влади реагувати більш оперативно та дієвіше. Ви
сновок по цим двом прикладам напрошується один, і
найкраще його висловив один із прихильників Олега
Валерійовича: «Олег Ляшко для простого народу - на
дійна людина».

авах йоrо оuінюйте

РІК ВИДАННЯ - ВІСІМНАДЦЯТИЙ

N!! 12 (903)
20 березня 2019 року

лахів рідної Варви. Як вітавДСНСників Ніжинського
авіаційного загону, коли вони отримували квартири,
які він під час одного з візитів у цю частину обіцяв
добитися для них ... Ось, що повинно лежати в основі
нашого вибору.

Тільки завдяки втручанню Олега Ляшка та його
команди були врятовані від закриття сільські школи
Ховмів Борзнянського, Понори Талалаївського, Під
лісного Козелецького, Змітнєва Сосницького районів.
Жителі селища Холми Корюківського району запевня
ли, що якщо Ляшко допоможе зберегти паліативне від
ділення в селищі, то вони будуть за нього голосувати.
Лікарню зберегли, а ось, чи віддячать за це холминці,
чи згадають свою обіцянку, стане відомо незабаром.

20% запай.
Такої плати більш ніде в Україні немає

Треба зазначити, що однодумцями Олега Ляшка є й
ті, хто щодня доводить своїми діями, що інтереси су
спільства важливіші за власні. Серед таких однодум
ців - герой України, генеральний директор одного з
найпотужніших у Чернігівській області агропромис-



ЮТІ,СЯ долаткош кошти у вигляд: поцатків ДО місцевих оюцжспв ІЗ
їх попальшим розподілом між бюджетами різних рі1111і11.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чисяі параметри пяа
вовавоі діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо).

Бережівське родовище відкрите в 1978 році, в дослідно
промислову експлуатацію введене в 1984 році. Роцовище розгашо
ване II західній частині приосьової зони ДДз нм піинічно-схіцним
схилом Плисківсько-Лисогорівського u11C'1y11y кристалічного фун
даменгу

У геологічній будові Бережівського родовища беруть участь
палеозойські, мезозойські та кайнозойські відклади, які за.11111,1ють
на докембрійському кристалічному фундамепті.

Промислова нафтогазоносніть родовища пов'язана з
верхньовізейським горІІЗОІІТОМ 8-21 ІІІІЖІІЬОІ"О карбону. Про
дуКТІІВНИІЇ горизонт залягає II інтервалі глибин 4174-4197 м. Ко
лекторами є пісковики та ва11ш1к11. Поклад масивио-пласговий
склепінний.

Площа ліцензій пої ділянки згідно бланку спецдозволу № 1703
віл 22 грудня 1998 року складає 20, І км'. Уточнена сучасними про
грамними комплексами площа спецдозволу складає 5,63 км'.

Станом 11а 01.01.2019 р. на родовищі пробурено вісім
с11ершю11111-1,і з яких шість (№№ І, 2, 4, 5, 6, 30) ліквіцовані з
геологічних 11р11•11111, в т.ч. і св, 30, яка бурилась як експлуагаційни,
оцна (№7) знаходиться в п'єзометричному фонлі й одна (№3)
очікує ліквідації.

Державним балансом Украї1111 обліковані нидобувні запаси вуг
леводнів в обсмі 214 тис. т нафти.

Станом на О І .О 1.2019 р. ·111окладів родовища вилучено 98.5 тис, т
нафти, рідини - 210,2 тис. т, ()03'1ІІНСІІОГО газу - 6,6 млн м·'.

Нафта, що вицобувасться зі свердловин Бережівського родо
в111щ1 по системі трубопроводів поступає на 25 км Софіївського
нафтопроводу. П ісля ц1,01·0 продукція Берсжівського роиови
ща разом із продукцією Софіївського родовища та процукшєю
с11. № І-П. Ярошівка поступає 11а ДНС Ярошівка, а потім разом із
продукцією Ярошівського родовища 11а ДНС Талалаївка TUBH Г.

Да.11і нафта полається на Гігідннцівський ГПЗ ляя підготовки
(обезсоленпя. обезводнення тощо).

Піаготовлена нафта разом із нафтою, видобутою на інших ро
цовищах Н ГВУ «Чернігішгафтогаз» та нафтою Роменської гру1111

ПОВІДОМЛЕННЯ
про цлановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСfВО ~УКРНАФТА»

(НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ
«ЧЕРНІПВНАФТОГАЗ»),
КОД ЄДРПОУ 00135390

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

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

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

буд. І, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500, тел. (04637) 3-32-
16, факс (04637) 3-21-98, е-гпаі]: Svill,1na.Yevdoky111ova@Ukrnalia.
COlll

r--···----· ---·· ... "··-···-- ~-·-г.r--··-···--· - г - .,--
ІІІІНИКИеІІЮІ аварійних ситуацій.

Вплив 11.а грунти - механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення в результаті вииикнення аварійних ситуа
цій.

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

Вплив 11а фауну - опосередкований вплив: присутність людей і
споруд, нафтогазового облацнання, шумовий вплив.

Щодо технічної альтернативи І:
Вплив 11а 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 газоироявлення, які можуть переходити у фонтанування.

Впт111 на підземні води - можливе забрудненн» в результаті ви
никнення аварійних ситуацій, поступлення вуглеводнів та пласто
вих вод.

Вплив 11а поверхневі води - можливе забруднення в результаті ви
никнення аварійних ситуацій.

Вплив на rрунти - механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення в результаті виникпеиня аварійних ситуа
цій; попадання рідких відходів буріння, в т.ч. фільтрату із земляних
амбарів, у водоносні горизонти та грунт.

Вплив на рослинний світ - можливе порушення трав'яного 1ю
криву.

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

Об'єкти природио-заповідиого фонду на території родовища
віцсугні.

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглидаюгься у зв'язку :J нульовою альтернативою.
ll[aдo територіальних альтернатив І, 2:
Територіальні альтернативи не розглялаюгься. об'єкт існуючий.
9. Належність планованої діяльнееті до першої чи друrоі категорії

видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значн11й вплив на до
вкілля та підлягають оцінuі впливу на довкіллІІ (зазначити відповід
н11й пункт і частину статті 3 Закону Украіни «Про оuінку вплнву на
ловківяя»).

Належність до другої категорія видів планованої діяльності та
об'єктів (у відповідності з пунктом 3 •1асти1111 3 стаrті 3 Закону

~~:.&:':\~'"'2EW!filїiili'l'~~~~~--

2. Планована діяльність, іі характерисmка, техннні альтернативи.
Нпакована діяльність, їїхарактеристика.
Проловженни господарської діяльності з видобування корис

них копалин (нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компо
ненти: етан, пропан, бутани) на площах Тростянецького нафто
вого роцонища на підставі спецдозволу на користування надрами
№ 1858 від 26 квітня 1999 року (строк дії продовженодо 26.04.2039
року - накази від 09.11.2018 р. №423, 424 Державної служби гео
логії та надр України) наявними сверлловинами.

Згіцио з варіантом розробки (базовий) експлуатація. 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 на рівні 100%).

Технічна альтернатива І.
Провадження планованоїдіяльності 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

натина).
\

першійсгорінаі нього повідомлення). Це значно спростить 111)0-
цес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості
вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до
вкілля 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
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повні
стю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження
та пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обго
ворення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на цовкілля. Детальна
інфорція про це включається до звіту з оцінки впни ву на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної

планованої діяльності буде
Висновок i·J оціtjки впт,ву на ловкілл9 на 11иконан1111 п. 7 осо

бливих умов С11еціа;1ьноrо до:~волу на кор11стуuа11ня надрам11.
реєстраuійниіі номер 1703 нід 22 rnудю1 1998 року продоnженоп,
наказом держа111юї служби 1·еологїі та нмр України від 14.01.2019
року №257/l.

(видрішення відповідно до частини першої статті І І Закону Укра-:
їни «Про оцінку впливу 110 довкілля)

що видається
департаментом екології та природних ресурсів Черні1·івс1,кої

QДл,
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішен-

11я)
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді

яльносrі, обсяrу досліджень і рівня детаяізації інформації, що підля
гає включенню до звіту з оцінки впливу 11а довкілля, необхідно над
силати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
ОДА,

поштова адресt. 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14,
тел. (0462) 67- 79-14,
e-mail: deko pos1@cg.gov,ua,
контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

З. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль
тернативи.

Місце провадження планованої діяльності:
Тросп1нецьке ролоuише розташоване на території Ічнннсько

rо тн Срібнянського районів Чернігівської області ІТростннеш,ка
сільська радаr, на відстані ЗО км на південний схід віл м . Ічня,
Найбільшими населеними пунктами п районі родовища є район
ні центри Ічня, Талалаївка та Прилуки, а також села Тростянець,
Бережівка, Іваниця,

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

Територіальні альтернативи не розглядаються (об'єкт існую
чий, родовище введене в дослідно-промислову експлуаташю з
1982 року).

Територія провадження планованої діяльності обмежується
координатами кутових точок ділянки родовища, шо зазначені 11
спеціальному дозволі на користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Видобування нафти та газу - джерело поповнення місцевого

та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетичної бази
України.

Закінчення 110 стор. 21
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,

яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПУБJЦЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСГВО •УКРНАФТА~

(НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ
«ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ»),
КОД ЄДРПОУ 00135390

Закінченнн. Ночаток 1111 стор. 4
Місцсве населення зашкавлепе u розвитку нафтогазовицобув

ної 1,1.'1у1і, оскільки порял із забезпеченням його зайнятості отри
чуються податкові кошти у вигляді поцатків до місцевих бюджетів
із їх подальшим розполілом між бюджетами різних рівнів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла-
110ва~10ї діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо).

Тростяпспькс родовише відкрите 11 1980 році, u дослідно
промислову екснлуагацію введене 11 1982 poui. Тростянсцьке родо
вище розташоване в иівнічпо-західній частині ДДЗ, на західиому
схилі Срібнянського 11роп111у.

У геологічній будові Тростянецького родовища беруть участь
пороли палеозойського, мезозойського та кайнозойського uіку,
товшипа !ІКІІХ більша 5000 м. •.

Н<1йш1011і11шм11 відклалами, розкритими н:-1 роцовиші, є
вінклаци нижнього карбону, які представлені породами турнейсь
кого, візсйського та серпуховського ярусів.

Трост1111е111,ка структура представляє собою брахіаитикяіиальне
11ідш1п11 розміром 2,6х2,5 км. Геологічна будова роцониша вивче-
11a слабо. .

Промислово нафтоносними являються горизонти ІЗ-21 та ІЗ-26.
Поклад горизонту ІЗ-21 відноситься до типу пластових,

склсиіниих, лігологічно екрапованих. Площа покладу - 0,98 км',
висота покладу - 8 м. 3 фаКТІ1'1ІІОГО матеріалу 110 пробуреним
сверляовинам, які розкрили продуктивний горизонт, винно, що
пісковики горизонту ІЗ-21 мають обмежене поширення.

Поклад гори:юнту-13-26 пнастовий, склепінний із підошовною
uодою. Площа складає 1,54 м', середня .нафгоиасичсиа гоншина
- 2,611. висота покладу - 9 м. Він розділений на верхню і1 нижню
частини. Верхня частина прецставлена щільними поролами. Н11ж
ня часі ипа літологічно неоднорідна, предсгавяеиа пісковиками
ссрецпьо- та крупнозсриистимн з прошарками алсвроліпв і
аргіліті в. Загальна товщина нижньої частини змінюється uід 18 до
25 м, сфсктивна - від 11,2 м до 21,6 м, нафгопасичспа - від 2,8 АІ
до 7,6 м.

Площа ліцснзійиої ділянки згідно бланку спецдознолу №1858
віл 26 квітня 1999 р. складає 4,47 к~1'.

Станом на О І .О 1.2019 р. загальний фонд свердловин щ родовищі
складає І свердловину а саме №2.

Державним балансом України обліковані вицобуині запаси
вуглеводнів u об'ємі 69 тне. т нафти.

Станом на 01.01.2019 р. :J покладів родовища вилучено 65,974
тис. т нафти, рідини - 231,520 тис. т, розчиненого газу - 3,824 млн
м',

Нафта, 1110 нилобувається зі сверлловип родовища ІІО систе
мі трубопроводів иосгупиє на ГЗУ Ярошівка, де здійснюється
і11д1111ілуал1,1111й замір лебіту свсрлловип 110 нафті й 111:Jy. Після
нього пролукпія Тросгянсцького РОЛОІІІНЩІ рюом із пролукцією
Ярошівського родовища поступає на ДНС Ярошівка, и нагім на

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

них цілинок.
Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядаються у зв'язку ·3 нульовою.альтернативою.
Щодо територіальних альтернатив І, 2:
Територіальні альтернативи не розглядаються, об'єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-івжеверна підготовка та захист території за

аяьтернативами.
· Щодо планованої діяльності:

У процесі провадження планованої діяльності використовува
тиметься закрита система збору.

ІЗ основу видобування, транспортування та підготовки продук
ції закладаються технології. які відповідають вимогам міжнарод
ною стандарту ІСО 14001-2005.

Інженерна підготовка та захист території злійснюєгьси
існуючою на родовищі інфраструктурою.

Щодо 111ех11і'111ої альтернативи /:
З метою запобігання забруднення поверхні майдаичика залиш

ками масел і сажі, які викидаються при роботі дизельних двигунів,
колектори ДВЗ облалнуються металевими піддонами. Ділянки
грунту, які можуть бути забруднені ПММ, обробяяються ефектив-
1111м сорбентом і деструктором вуглеводнів нафти - біопрепара
том «Еконашн-.

Щодо технічної альтернативи 2:
Не розглядаються у зв'язку з нульовою альтернативою.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2:
Територіальні альтернативи 11е розгляпаються, об'єкт існуючий.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
Щодо планованої діяльності:
В11л11в 1ш клімат і мікроклімат - не впливає.
ІЗ11.11ив на геологічне середовище - порушення рельєфу.
Вплив 11а атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин

віл стаціонарних і пересувних джерел викидів, шумовий вплив.
В11л1ш на підземні води - можливе забруднення в результаті

виникнення аварійних ситуацій, поступлення вуглеводнів і плас
тових вод.

Вплив на поверхневі води - можливе забруцнення в результаті
111111икнс1н111 аварійних ситуацій.

Вплив на грунти - механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуа
цій.

Нплив на рослинний сuіт - можливе порушення трав'яного по
криву

Впш111 ш1 фауну - опосередкований вплив: присутність людей і
споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

Щодо 111ех11іч11ої альтернативи /:
Вплив на клімат та мікроклімат - не впливає,
В11.11иn на геологічне середовище - порушення рельєфу.
Випив на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин

вш стаціонарних і пересувних джерелвикипів, шумовий оплив; ін
генсивні газопроявлення, які можуть переходити у фонтанування.

Вплив на пшземні води - можливе забруднення u результаті
виннкнення аварійних ситуацій, поступлення вуглеводнів і плас
тових нод.

ІЗ11лив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті
виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на грунти - механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення u результаті виникнення аварійних ситуа
цій; попалання рідких відходів буріння. u т.ч. фільграту із земля
них амбарів, у водоносні горизонти та грунт.

Вплив 11а росю1111111й світ - можливе порушення трав'яного по-

ці вплину на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку
опливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура,
що передбачає:

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

- проведення громадського обговорення планованої діяльно
сті;

- аналіз уповноваженим органом зніту з оцінки впливу на до
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт го
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 оuінки вплину 11а довкілля в рішенні

про провадження планованої діяльності, за'.ІНа<tено,·о в пункті 14
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ціяльносгі, ви
значає допустимість •1и обгрунтовує недопустимість провадження
планованої ліяльності та визначає екологічні умови її провалжен
ш1.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та
можливості громадськості для участі в такій процедурі, зокрема
на стадії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. а також на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки опливу на
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки вплину на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість надавати будь-які зауваження та пропози
ції 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 до
вкілля буде повідомлено u оголошенні про початок громадського
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля,

Протягом 20 робочих днів із дня оприлюднення цього пові
домлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе
ному u пункті 15 цього повідомлення. зауваження та пропозиції
до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості
вони будугь розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки опливу на до
вкілля 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 господ~р~вання "під час підготовки



,,~,_,.•• m~1, ,~І(! r,u·1к1>111н1 продукгивний rор11101п, вишю, що
нісконики горизонту il-21 мають обмежене поширення,

Поклад горизонту il-26 иласговий, склепінний і:1 підошовною
водою. Площа складає 1,54 м1, середня .ннфгонаснчена товщина
- 2,6 м, висота покладу - 9 м. !Зі11 розділений на 11.:рх11ю і1 нижню
чистини. Верхня частина 11редставлс11<1щіль1шм111101ю1шми. Н11ж-
11н •1ас11111а лігологічно неоднорідна, прелставлеиа пісковиками
ссрелпьо- та крупнозсрнисгим» з прошарками алевролпів і
арплп і», Загальин гоишина нижпьої частипи змінюється від 18до
25 ~•- сфскшшга - від 11,2 м до 21,б ~1, пафтонасичспа - від 2,8 ~•
J(() 7,(, м,

Площн J1і11с11·1іі111.ої пілянки ·1rід110 бланку спецдознолу №1858
від 26 кпі: ш1 І 999 р. скяалає 4,47 км 2.

Станом 11а U І .О І 2019 р. 'Jа~,1ль111111 фонц свсрлловин на роловищі
складає І СІІСJ)JUІОНІІНу, а С<ІМС №2.

Дсржав1111,,1 (іш1;111сом України обліковані 1шдобу11ні запаси
вуглеволиіч и оё", ш 69 гис, т 11афт11.

Станом на 01 01,2011) р, 'І поклалін ролонища нилучспо 65.974
ТИС, т 11аф111, рію11111 }l 1,520 ГІІС. т, розчипсного І,І'ІУ J,824 млпм.1,

І Іаф1а, ІІЮ IIIIJ!(MJ)'IJ:t( І ься 'Іі (.'Щ'(JІІ}ІОІІІІІІ J)О}ЩІІІІІІЩ 11() 1:11~'1\.'•
мі 1·руt"ю11ро11011і11 110\.'ІУІІІІ( ІІіІ І ІУ Jlpщ11111t-11, Ж ІJ!ІІk/11()\ ІІ~Н
і11111111і11уаJІІ,ІІІІІІ 1;ш1р ж·О11у свсрллонип 11() 11аф1 І 11 І ,І Jy, 1111··111
111,010 пролукш» Ірщ:1н1н:111,ко11) J)\)JЮІІІІІІЩ раюм 11 1111011yt-11i1 Ю
Ярошівського родонища посгупнс 11а ДІ І(· Ярошшкн, а 11u1 ~м ш1
ДНС Талалаївка тцвн Г.

Далі нафта подається на Гігілиицівський ГПЗ цля підготовки
(обезсолснни, обезводнсини гошо).

Пілготовлсна нафта разом із нафтою, вилобутою на і11ш11х ро·
1ю111111ш< 1-1 ГВУ «Чернігіипафго: аз» та нафтою Роменської 1·ру1111
родоншп 11 ГВУ •Ох1111жа11;н/1то1а·1,,, 11іJ111а1пажуст1,с.:11 11 сисгсму
грубопронолін І ІЛТ <•Yt-p1 ранспафти».

Наф101111іІ ІіІІ ролонигпа J),l'IOM і·1 Іа'ЮМ і1111111х ролонищ ІІІСJІJІ
011срат11111ю1u обліку 11а ДІ І(' 51ро111і11ка посгупас чсрсз сисгсму
газопронолгп на 1·11і11111111і11с1,к1111 І fІЗ.

Облік ІІОШІІІОІО І а ІУ проноли П,СІІ па вузлах обліку,
6. Екологічш та і11111і обмеження 1111111юшшої діяльності з.~ альтер-

нативами.
Щодо пнанованпї дниьності:
- дuтр11щ1111111 'JаКОІІОЩІІJС.:ТІІіt у сфері ІІОІЮДЖСІІІІІІ З нідходами,
- дотр11ма111111 розмір!« са11іл1р1ю-зах11еш1х зон;
+дотримання режиму зон санп арпої охорони:
- лотримання об'ємів шпволспих ннющів в агмосферпе пові

тря віл стаціоиарних джерел никидіп;
-дотрим.1111111 цознолсппх рінип: 111у~1у;
- цопустимі рівні соціального ризику та ризику 111111иву на здо-

ров'я населення:
- здійснення плановано; діяльності u межах відведених земель-

них ділянок.
Щодо технічної альтернативи І:
+дотримаиня законодавства у сфері поволження з відходами;
~ дотримання розмірів санігарно-захисния зон;
- дотриманнн режиму зон санітарної охорони;
- цотрнмання об'ємів лозвояених викидів u атмосферне пові-

тря від стаціонарних джерел викидів;
- дотр11маш~н дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здо-

.·

Вплив на поверхневі поди - можливе забруднення в результаті
111111икне111111 аварійних ситуацій.

Вплив н,1 грунти ~ механічне порушення грунтового покриву,
можливе забруднення u результаті виникнення аварійних ситуа
uіІі.

Вплив иа рослинний світ - мож;11111е порушення трав'яного по
криву.

Вплив на фауну - опосередкованнй u1111ио: присутність людей і
споруд, пафгогазового обладнания. шумовий вплив.

Щодо технічної альтернативи /:
Вплив 11а клімат та мікроклімат - не впливає,
В11лн~1 на геологічно середовище - порушення рельєфу.
ІЗпЛІш на атмосферне 11011ітрн - в11к11д11 забруцнюючих речовин

від стаціонарних і перссувних джсрел викидів, шумовий вплив; і11·
тенсивиі газопроявлсния, які можуть исреходити у фо1па11ува~11111.

іl11л1111 на 11і1осм11і 1ю11и - можливе забрудиеиня ІJ рсзульгаті
UІІІІІІКJІСІІІІ)І ащ1рііі11их с1пу;щій. посту11лс111111 11уr11с1ю11ніо і плис
говпх вол,

ВІІJІІІІ) ІІа 11овсрх11с11І ІЮЮІ - можлипс знбрулпсгп», II рсзуньтагі
ІJІІІІІІКІІСІІІІН а~щрііІ1111х ситуапій,

ІІ1111111111,1 1рут11 мсхаиічпс 1юру1111:~11111 1ру11н11ю10 rюкр,шу,
МОЖJІІІІІС 1af1pyю1i:111111 11 ре ІУ}ІІ,І'іІІ'І ІІІІІІІІКІІСІІІІІІ ;шар1ІІ1111х ситуа-
11111, 111111:щ:1111111 рщк11х 11і.11хо11111 f1ypl111111. 11 r.•1. ф1111,1ра1'У і 1 11:мю1-
1111х ам(1ар111, у ІЮ)ЮІЮСІІІ І Оj>ІІ'ІОІІІ ІІ І;\ І РУІІ'І,

ІІІІJІІІІІ ІШ РІК:JІІІІІІІІІіt СІНІ можлинс 1юру111с11т1тра11'н11u10110·
криву.

Вплив на фауну - опосерсдкований вплив: присутність людей і
с110,1уд, нафтогазового облацнання, шумовий вплив,

Об'єкти 11риродно-заrю11ід1юго фонду 11<1 території родовища
відсутп}.

/Цоdо технічно; аль111ер11а111111111 2:
І Іс ро·11л1111ают1,с11 у JІІ'нжу 'І ІІуЛІ,ОІІОЮ і\JІІ,\'СJ)І\аПІІЮЮ.
IllorJo 1111:р11111орщль1111х а11ь111ер11ш11ив І, 2:
Тср11торіш11,11і альтсрнагиви не розглялаюгься, об'єкт існуючий.
9. ІІ,ІJІсж11ість алановано] діяльності до першої •ш другої катего-

11ії в1ші11 дінль11осrі та об'єктів, які можуть мати з11а•111ий вплив на
довкілля та пщлягають оцінці впливу 11а довкілля (зазначити відпо
вщ,шtї 11у11кт і частину етапі З Закону України «Про оці11ку впливу
На довкілля»),

Належність до другої категорія видів планованої діяльності та
об'єктів (у віцповшності ·3 пунктом 3 частини 3 етапі 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля») видобування корис
них копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які
впцобуваються землевласниками чи земл'екористуuачами о межах
нацапих їм земельних ділинок із відповідним цільовим викорис
танням.

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

Підстави цля здійснення оцінки транскорцонногп впливу на
довкілля нщсугні.

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

Згідно вимог етапі 6 Закону України «Про оцінку впливу на
ДОІІКЇЛЛІІ•>.

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

Планована суб'єктом господарювання діяльність підлягає оцін-

Іт,[О":JВІТУЗ ошики~ьпл1111у на довкілля та планованої діяльності,
а також взяги участь у громадських слуханнях, Детальніше про
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського
обговорення,

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля.

Протягом 20 робочих днів із дІНІ оприлюднення цього поні
домлепня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро
мадськісгь має право надати уповноваженому органу, зазначе
ному в пункті 15 цього 11011ідомле111ш, зауваження та пропозиції
до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до зufту з оцінки опливу на
довкілля,

Надаючи такі зауваження та пропозиції, вкажіть реєстраційний
номер справи про оцінку випину на довкілля планованої діяльно
сті 11 Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений ва
першій сторінці цього повідомлення). Ue значно спростить про
цсс реєстрації ПІ розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У pa:ii отримання таких зауважень і пропозицій громадськості
нопи будуть розмішен! в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до
нкіJ11111 та псрелані суб'єкту господарювання (протягом трьох ро
бо•111хю1і11 із лпя їх отримання). Особи, що надають зауваження та
нршю·нщії, своїм 11іJ11111сом засвшчуюгь свою згоду на обробку їх
псрсоиальиих J1a1111x. Суб'єкт госиоцарювагшя під час підготовки
знігу з оцінки впливу на довкілля зобон'язапий врахувати повні
стю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження
та нропозишї громадськоеп, надані в процесі громадського обго
ворення обсягу досліджень і рівня деталізації інформнції, шо під·
лягає включенню до звіту :1 оцінки вп111111у на довкілля. Детальна
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на до
нкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Вілповіцио до законодавства рішенням про проваджсння даної

планованої діяльності буде
іlисноuок і:1 оні11ки 1111лиоу на довкілля на nиконання п. 7 осо

бл1ших умов С11с11іал1>1юrо дозволу на користування шuша\111, ре
єстраційний номер 1858 від 26 квітня 1999 року, 11родовженого на
кашми Лержашю'і служби геології та налр України від 09.11.2018
року №423, 424,

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

що видається
Лs;nартамGнтом екології та природних ресурсів Чернігівської

ОПА.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рі·

шення)
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді·

яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що під
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення порядку
денного розширеного засі-

дання виконавчого комітету
міської ради від 12 березня
2019 року та рішень вико

навчого комітету, ухвалених
на його засіданні

МОВОЮ ЦИФР
Соціально-економічне становище Прилук у 2018 році
НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявно

го населення в м, Прилуки, за оцін
кою, на І січня 2019 р. становила 54,2
тис. осіб. Упродовж 2018 р. кількість
жителів міста зменшилася на 1048
осіб.

Упродовж 2018 р. народилися 344
малюки. Кількість померлих склала

приємств, порівняно з IV кварталом
2017 р., зросла на 20,6% й становила
7966 грн. Це у 2, І раза більше рівня мі
німальної заробітної плати (3723 грн)
та на 5,6% - середньообласного по
казника (7545 грн).

ПРОМИСЛОВІСТЬ. Упродовж
2018 о. пілпоиємствя м Пnun"v" n•• _

загальною площею 1694 м2 (І, 7% від
загальної площі житлових будівель
області).

Обсяг прийнятого в експлуатацію
житла порівняно з 2017 р. зменшився
на 49,2%.

ТРАНСПОРТ. Вантажний автотран-
,..r'І __,.... •••••.•. _.•.•



Акт

від :Z.f k/f!J//Jl 2019 року с.Тростянець

Ми представники Ш'ВУ «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 Тростянецької сільської ради

C,%jlt'moд e/.1,J t~ц:;/ jJfj/V _. Jt/4/c~flt#~ tJk/Jt?Ho J/4r.

. ,

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень
Тростянецької сільської ради повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства
«Укранфта» Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» для

_ продовження видобування корисних копалин на Тростянецькому родовищі.

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.

JІ/4кt1/1t11w ~JI
І



Тростянецька сільська рада (Повідомлення Тростянецьке родовище)
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~ВІКНА

("' О] КОРС~...,REНAU---МЕТААОПААСТИКОВІВІК~А Знижка30%

МОСКИТНА
І

оsо~,ь~"'..~""ota•· - кардіологом,.r - урологом
_ педіатром - пнекологом
-хірургом
- отоларингологом
- невропатологомш

ювелірні прикраси
зі срібла

м.Прилуки,вул.Коптєва,6
Графік роботи: 900-1700

без вихідних
Знижка до Вашого
Дня Народження

м,rазин ОМtОІnfІЧІСУИН

«сто ДОРІІ")>
ном з вами по дое,оз1

рЛюкс
КОТАЬІ STROPUVA АРОВІ,

Широкий асортимент :
• Сухих будівеn1онмх сумІ111ем

• Цементу

• ГазобnокІв
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> ДОМ (Сороченцьі, 4 комнатьг, 72 кв. > ДОМ ("8 2 входа, р-н горбольнищ,, > Дом +кирпичнь~й, 92 кв. м., все удоб- 288-91-74.
--- __,_ ____

-с;,;;:гюстроиr~.к,~.sемеnf:інtя,rуч;:,1;1№ .1.Q ,. ~~ ·~г;;д7к~·,~~~~";;;Jо0Є
хозпостройки, в первой половине дома > ДОМ в с. Яблуновка (хозnостройки,

и 25 соток). Т. + 7978-70-99-312, 068-
м., новое отопление, теп/\ь1й пол в кух- ства). _ 06~515-39-34. 061-54-06. ~;~~Т~Q9~t2~~~59~риват.), 75000
не и ванной, пл. окна и рохетьі, грубка, 4 комн., все удо6ства). Т. 06~24-29- > {\ОМ (центр, ул. Константиновская, o'§'°f~14~I~P~~: колодец), 20000 грн. Т. > Дом в пгт ладан (центр, 90 кв. м..
~i~~~ нп~г~~~·м~. ~~~о; и"~~в;т~~л~'r. 700. 1 5, хозпосфоики, 15 соток). Т. 099- > ДОМ в с. Малковка (гараж, саей, i 4 комнагьі, большои коридор, кухня, > ДОМ в с. М. Девищ, (газ рядом, п<>-
050-905-0~55. > Дом (79 кв. м., газ, вода, удобства, 752-61-71. ванна, туалет, кладовая, 10 соток, сад, греб, колодец. 34 сотки). Срочно. Недо-

> ДОМ (по ул. Билецкоrо-Носенко, 5 гараж. хозпостройки). Т. 095-523-92- > Дом (обложен кирпичом, сарай •
~ня, газ, 25 соток приват.). . 06 гараж, сарай). Т. 095-48~72-31. рого. Т. 093-964-1~42.

8-62-24. ), Дом В С. ИВКОВЦЬІ ьгаз, ВОда, ХОЗПО- ),- ДОМ В С. ГнедИНЦЬІ (78 КВ. М., газ,
комн. fазд., все удобства, га~аж., :є{. 15. !fз~t::'ник. под разборку). Т. 09~277- >- ДОМ в с. Мацьєевка ~ад, участок, по-> ДОМ (центр, 75 кв. м., газ, вода, ту-

стройки, 20 соток). Т. 99-498-75-99. вода, с/у, сарай, л/ к3єня, гараж, 2
zx.н06~i~i:g;_?f?ивaт.) Т. 099- 21-5 > ДОМ (ул_ Квашинская, 70 кв. м., В-со- rреб). Т. 050-081-24-6 . > Дом в с. r;.. СоеоценцЬІ ь•ода • доме, ё~l1i~t:u8тoк). т. 6~50-23-90.

> ДОМ под_sазбо~'ЕІ' в Ичнянском райо-
алет, колонка, гараж, 5,5 соток, без > -ДОМ в пгт ладанJгаз, вода, J:добсгва,
ремонта). Т. 099-154-49-24. ток, газ, вода). Т. 067-170-5~78, 099- утепхенньіи. саидинг, 5 соток при- >- ДОМ в с. Егоровка л10 кв. м., хозпо-

не. Т. 093 24-7 - 9. 321-25-85. \ хозгюстройки). Ср-4 1. Т. 095-3 1-79-34. ват.). Т. 09:з..;2-47.253_
стройки, колодец). Т. 99-455-42-49.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля
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 , пропозицій громадськості
до планованої діяльності.

2.. 111\анована дІяльнІсп.
Планована діяльність полягає у

продовженні господарської діяльності
з видобування корисних копалин
вуглеводні (нафти, газу, розчиненого у
нафті, супутніх компонентів: етану, про
пану, бутанів) на Тростянецькому нафто
вому родовищі на підставі спецдозволу
на користування надрами № 1858 від
26 квітня 1999 року із терміном дії до
26.04.2019 року наявними свердловина
ми (строк дії продовжено до 26.04.2039
року накази в,д 09.11.2018 р. № 423,
424 Державної служби геології та над1~·
України).

Згідно з варіантом розробки (ба
зовий) експлуатація відкладів нафти
продовжується наявним фондом видо
бувних свердловин, облаштованих двигу
нами з електричним приводом.

Тростянецьке родовище розта-
шоване на території Ічнянського і
Срібнянського районів Чернігівської
області (Тростянецька сільська рада), на
відстані 30 км на південний схід від м.
Ічня. Найбільшими населеними 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

балансом України обліковані видобувні
запаси вуглеводнів в об'ємі 69 тис. т наф
ти. Станом на 01.01.2019 р. з покладів
родовища вилучено 65,974 тис. т нафти.
рідини 231,520 тис. т, 3,824 млн мЗ роз
чиненого газу. Нафта, що видобувається
з свердловин родовища по системі
трубопроводів поступає на ГЗУ Ярошівка,
де здійснюється індивідуальний замір
дебіту свердловин по нафті і газу. Після
цього продукція Тростянецького родо
вища разом з продукцією Ярошівського
родовища поступає на дне Ярошівка,
а потім на дне 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 -Чернігіенафтогаз» та нафтою
Роменської групи родовищ НГВУ «Охтир
канафтогаз-, відвантажується в систему
трубопроводів ПАТ -Укртранснафта-.

Нафтовий газ родовища разом з га
зом інших родовищ після оперативного
обліку на ДНС Ярошівка поступає через
систему газопроводів на Гнідинцівський
ГПЗ. Облік поданоrо газу проводиться на
вузлах 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 rосnодарювання
ПАТ •УКРНАФТА• код ЄДРПОУ

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

20193223171
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованоїдіяльності)

00135390 (Нафтогазовидобувне
управління -Чернігівнафтогаз-). 04053,
м. Київ, Шевченківський р-н, пров.
Несторівський, 3-5, тел. +380445061044.
Адреса реєстрації відокремленого
підрозділу: вул. Вокзальна, буд.1, м. При
щки, Чернігівська область, 17500., тех.
(04637) 33-2-16, факс (046) 373-21-98,
e-mail: Svitlana.Yevdokymova@Ukrnafta.com

З. Уповноважений орrан, який
забезпечує проведення rромадсько
rо обrоворення

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

4. Процедура nрийияття рІwення
npo провадження RА&нованої
А/RАЬНОСТ1 та орrан, RКНЙ розrАRда•
поме резуАьтатн оцІнки вnАнву на
АОВКІАІUІ

Згідно чинного законодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде nродо
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, триваАість та ПОРЯАОК
rромадськоrо обrоворення звІту з
оцІнки ВПАНВУ на AOBIW\AJI, ВКАІОЧа
ІОЧН інформацІю про час І місце усІх
заnАанованнх rромадських сАухань

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
довкілля 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-як~ 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 розгхяааються.

Громадські слухання відбудуться -
23.07.2019 року об 13:00 год., за адре
сою: вул. Шкільна, буд. За, с. Тростянець,
Ічнянський район, Чернігівська обл.,
приміщення Тростянецької сільської ради.

6. Уповноважений центраАЬ-
иий орrаи або уповноваже-
ний територіаАЬний орrан, що
забезnечуе доступ до звіту з оцІнкм
вnАиву на довкІААя та інwої Аостуnної
ІнформацІї щодо RАВнованої
АІЯАЬНОСТІ

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.
7. Уповноважений центраАЬ-

ний орrан або уповноважений
тернторіаАЬний орrан, до нкоrо на
даютьс:и зауваження І nроnозицІї,
та строкм надання 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 екоАоrІчна Інформація
ЩОАО ПАановаиої АІААьності

Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності з додатками на 115
аркушах.

9. Місце {місця) розміщення звіту
з оцІикм вІІАИву на довкІААя та інwої
АОдаткової ІиформацІї {вІдмІнне від
nриміщения, зазначеноrо у nунктІ
6 цьоrо оrоАоwеннн), а також час, з
якоrо rромадськість може ознайо
мИПІс:и з 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
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 планованої діяльності.

2.. ПАаиована АІяАьнІсть
Планована діяльність полягає у

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 Бережівськоrо родовища по
системі трубопроводів поступає на 25
км Софіївського нафтопроводу. Після цьо-

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

20\93293242
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованоїдіяльності)

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

оголошення (зазначається у назві ого
лошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля 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

тернторІаАЬНІІЙ орrан, до нкоrо на
даються зауваження І nроnозицІї,
та с:трокм надання зауважень І
nроnоз11цІй

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.



ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

РІК ВИДАННЯ - ВІСІМНАДЦЯТИЙ

№ 26 (917)
26 червня 2019 року

ПІД ОПІКОЮ ДЕПУТАТА

<<У Прилуках нарешті з'явився великий футбол!»
- ці слова довелося чути не раз із по- поява в місті перспективної футболь

чатку цьогорічного літа. Говорять їх ної команди стала справжнім святом!
уболівальники, прихильники футболу - Я є представником фан-руху «Дина
та просто люди, небайдужі до спорту. мо» (Київ), але із задоволенням завжди
Це - про прилуцьку футбольну команду ходжу на місцеві матчі, - ділиться при
«Олімпік». Віднедавна її взяв під опіку лучанин Антон Білим. - Дуже радий,
депутат Прилуцької міської ради, ди- що в нас з'явився «Олімпік», що є людина,
ректор ПрАТ «Прилуцький м'ясокомбі- яка підтримує команду. Дякую Артему
нат» Артем Рожко. • Рожку від усіхуболівальників!

Мени, на гру з тамтешньою командою,
аби наші футболісти бачили й відчували,
як ми іх підтримуємо! Щоб вони почува
лися впевненіше на чужому полі, та ще
й у грі з однією з найсильніших 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,

Під егідою Артема Миколайовича
команда оновилася, до неї повернули
ся кращі гравці, які донедавна виступа
ли за інші клуби. «Олімгііку» придбана
нова форма, м'ячі, медикаменти, інші

Зараз прилуцькиий «Олімпік» бо- автобуси з прилуцькими вболіваль
реться за перемогу в чемпіонаті Черні- никами відправилися до Мени. При
гівської області з футболу (Перша ліга). лучанин Віталій радіє, що зміг узяти і
Вже зіграно чотири матчі, є дві пере- свого маленького племінника Андрія:
моги. Обидві футболісти вибороли на хлопчик ходить на всі футбольні мат-

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

Футбольний поєдинок прилучан зі
СК «Мена» виявився складним і напру-



родовмщ : на пшсгаві спецдозволу на користу
вання надрами № 1703 від 22 грудня 1998 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
на рівні 100%).

Бережівське родовище розташова-
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газопроводів на Гнідинцівський ГПЗ. Облік по
даного газу проводиться на вузлах обліку.

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

2. Суб'єкт господарювання.
ПАТ «УКРНАФТА» код

ОО 135390 (Нафтогазовидобувне
,,Черніrіuнафтогаз,,): 04053,

ЄДРПОУ
управління

м. Київ,

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.
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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 Павліuна
(04633) 3-01-96.

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

Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

20193223!71
/

(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
НЮ( копалин - вуглеводнів (нафти, газу, роз
чиненого в нафті, супутніх компонентів: етану,
пропану бутанів) на Тростянецькому нафтовому
родовищі на підставі сnецдозволу на користу
вання надрами № 1858 від 26 квітня 1999 року з
терміном дії до 26.04.2019 року наявними сверд
ловинами (строк дії продовжено до 26.04.2039
року - накази від 09.11.2018 р. №423, 424 Дер
жавної служби геології та надр України).

Згідно з варіантом розробки (базовий) експлу
атація відкладів нафти продовжується наявним
фондом видобувних свердловин, облаштованих
двигунами з електричним приводом.

Тростянецьке родовище розташоване на тери
торії Ічнянського та Срібнянського районів Чер
нігівської області (Тростянецька сільська рада),
на відстані 30 км на південний схід від м. Ічня.

Найбільшими населеними пунктами в районі
родовища є районні центри Ічня, Талалаївка та
Прилуки, а також села Тростянець, Бережівка,
Іваниuя.

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 мJ 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 дне Ярошівка, а потім на дне Талалаївка
ТUВНГ.Далі нафта подається на Гнідинцівський
ГПЗ для підготовки (обезсолеиня, обезвод
нення тощо). Підготовлена нафта разом із на
фтою, видобутою на інших 'роловищах НГВУ
-Чернігівнафтогаз, та нафтою Роменської
групи родовищ НГВУ «Охтирканафтогаз»,
відвантажується в систему трубопроводів ПАТ
«Укртранснафта».

Нафтовий газ родовища разом із газом інших
родовищ після оперативного обліку на ДНС
Ярошівка поступає через систему газопроводів
на Гнідинцівський ГПЗ. Облік поданого 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 !СО 14001-2005. Інженерна підготовка
та захист території здійснюється існуючою на
родовищі інфраструктурою.

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

ОО 135390 (Нафтогазовидобувне управління
«Чернігівнафтогаз,,): 04053, м. Київ,
Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5,

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@lfkrnajta.
сот.

3. 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_post@cg.gov.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 довІЩІЛЯ.

Згідно чинного законодавства України рішен
ням про провадження даної планованої .!l'іяль
ності буде продовження строку дії спеціального
дозволу на користування надрами № 1858 від 26
квітня 1999 року з метою видобування вуглевод
нів (промислову розробку), що видається Дер
жавною службою геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадсько
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце всіх запла
нованих 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, сто
суються планованої діяльності, без необхідно
сті їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно лід час
громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ної діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності з додатками на 115 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 якоrо громадськість
може ознайомшися З ними.

Ознайомлення з матеріалами можливе щоден
но з 26.06.2019 р. за адресою:

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

Контактна особа: Супрун Олександр Григоро
вич, (04633)2-46-10, (04633)2-49- ІО.



Акт

від 26 Z~t?kл. 2019 року
J

с. Тростянець

Ми, представники ШВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Філозоп І.М. - стпрший 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 Тростянецької сільської ради

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

Філозоп І.М.

Паляниця О.В.



Фотофіксація розміщення оголошення про початок громадського обговорення
звіту з ОВД Тростянецького родовища (Тростянецька с/р)
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(І) UKRNAFТA
УКРНАФТА

Публічне акціонерне товариство
«Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафтогвз»
вул. Вокзальна, 1
м. Прилуки, 17500, Україна
тел. + 3804637 6 45 03
факс +3804637 3 21 98

www.ukmafta.com

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

,vww.ukmafta.com
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Пjю додаткову інформацію
по Тростянецькому родовищу

Директору Департаменту
екології і природних ресурсів
Сахиевич К.В
проспект Миру, 14 м.Чернігів
14000

11/l,- .J

Виконуючи положення п.7 Постанови № 1026 від 13.12.2017 ооку .Лоо
затвеолження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
оеєсгпс з оцінки впливу на довкілля" для отримання висновку з оцінки впливу на
довкілля ло Тростянецькому родовищу (дата офіційного оприлюднення повідомлення
про планову діяльність в Єдиному реєстрі від 22.03.2019р., реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності № 20193223171),
надаємо додаткову інформацію, про те що виробнича діяльність по Тростянецькому
родовищу буде проводитись за межами природно-заповідного фонду, а саме: лісового

. заказника місцевого значення «Довгий яр», гідрологічного заказника місцевого
значення «Довгий яр» та дендрологічного парку загальнодержавного значення·
«Тростянець», а також вплив від планованої діяльності на природно-заповідний фонд
буде відсутній. ·
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Операційний менеджер управління,,/ . Цюпка В.І

Паляниця О.В.
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про неявку представників громадськості під час проведення громадських. . .
слухань у процесі ошнки впливу на довюлля

Уерц,11іЄсиw оvп р '1tимиlf1ш ,-11,
(місце провелеиия)

tJJ/ rцdl'l 2019 року f 7Ьащwоч Ь 841,1 (}Jpr/tlkl{()._у І І

½1~ .:3о

На виконання вимог ст. 7 Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, d,3 t111,пц1 ~ 2019 року о /_,3; ОО у приміщенні

(дата) (час)

r 11/20tщ,ouQя 1hl(D{. NtlbVnИ'ЛL Ja,дuл . ~
IJVIFVI-I.V 111-'V'"

мапи відбутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ПЛТ,, _ ~с/ТІФ ор7Р

11

)/;o!J -· 1Раиі r16ноЄfП&ЮД и

(реєстраційний номер справи оРЛ/9.~~ ~ / {+ ) щодо t'dJJООЧ}Н-нш,,.'у
](ohLLЩJU,e 1(ЩЛ11Р1U - ~Leq~tL ЦШтш" 1Щ<,,, P?J~ІPJIQ,Цf)rJ) /jг (пл: І~ вана ДІЯЛЬНІСТЬ

ІШф[І: CffV! 11rv1ш' k lfШLИDlloюL'Ь ; І]/Л.,(Дv ((' N'UJиDИi, су ІРц {і, ) tlA- ) r І І ' І ' /

На зазначеві с~ухання представники громадськості 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

r1- ) t-І ~ 'ї7 1, rf3 .tfИ. (шпс то.іБ [ЬУ"НІ.r!,Q/РИ :[/1/. ), а
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
обл~~ржадміністрації

Представник суб'єкта господарювання
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С. Кузнецов


