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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої ліяльності
«Проловжсння видобуванни на Монастирищенському роловиші корисних

копалин (нафта, газ, розчинений у нафті, супутні корисні компоненти: етан,
пропан, бутани)»

І. Реєстраційний номер справи з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД)•планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.
Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля No 2018891440.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу

на ДОВКІЛЛЯ.
Планована діяльність: «Продовження видобування на

М.онастирищено,кому родовищі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у
нафті, супутні корисні компоненти: етан, пропан, бутани )».

3. Назва суб' єкта господарюван ня.
НГВУ «Чсрнігівнафтогаз» ЛАТ «Укрнафта».
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4. Належність планованої діяльності до першої чи друго: категорп
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).

Планова 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 З частини З статті З 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 ОІ3Д:

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 09 серпня 2018 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності із продовження видобування на
Монастирищенському родовищі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у
нафті, супутні корисні компоненти: етан, пропан, бутани) (далі звіт з ОВД)
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого

-територіального органу з оцінки впливу на довкілля 23 липня 2019 року.
5 .3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб

сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого тєриторіапьного" органу· з
оцінки впливу на довкілля 23 липня 2019 року.

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

ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ:
6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Град

прилуки» від О 1 серпня 2018 року No З 1 (870) та «АИР» від О 1 серпня 2018 року
N(_) 31 ( 1148), копії яких додаються ло цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «Еспо» від 19 липня 2019 року № 16 (24) та «Екогазета»
від 19 липня 2019 року № 16 (24), копії яких додаються до цього звіту.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
02 серпня 2018 року розміщено на офіційній дошці оголошень
Монастирищенської сільської ради (підтвердженням факту оприлюднення є
акт та фотофі ксація ). '

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
19 липня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Ічнянської ОТГ
(підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,
. . .~~зм1 щувалися у місцях доступних для громадськосп:

·· 6.5.1.У примігценн і уr1ов11онажсно1·0 qргану:
Звіт з ОВД з 23 липня 2019 року розміщено у приміщенні уповноваженого

. . .
тєриторгальпого органу з оцінки впливу на довкілля.
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6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної. . .. . ..а;1,м1н1стративно-територ1ат1ьно1 одиниш, що може зазнати впливу планованоі
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 19 липня 2019 року розміщено у приміщенні Ічнянської ОТГ.
7. Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, на адресу. . .
уповноваженого територіапьного органу з ошнки впливу на довкшля

. ... . .зауваження 1 пропозицп вгд громадськості не надходили.
8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
09 серпня 2018 року по 06 вересня 2018 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з 23 липня
2019 року по 27 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.
Громадські слухання заплановані на 16 серпня 2019 року в приміщенні

Ічнянської ОТГ за адресою: вул. Трудова, 2а, м. Ічня, були проведені за
адресою: площа Шевченка, 1 , м. Ічня, Чернігівська область в зв'язку зі зміною
місця розміщення міської територіальної громади. На громадське слуханняу
процесі громадського обговорення звіту з ОВД планованої дія~ьно.сті
громадськість не з'явилась, про що складено акт про неявку представників
громадськості.

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості, отриманих
бговорення звіту з ОВД~ [" ~-~ ., i " .

Прізвище, ім'я. по батькові (для фізичних Зміст Інформація про

№.' осіб), а також найменування (для юридичних зауважен розгляд*
п/11 осіб) особи, що подає зауваження і пропозиції ІІЯ ЧИ

- - -

* 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 (я1<им чином та де саме у висновку з ОВД враховано) частково враховано (яким
•1и110.v1 враховано ЛІ обгрунтуваиня исврахонаної чнсгини) або вілхиисно (із обгрунтуванням причин відхилення).

\ \. В разі 11 ровсдсн 11я транскгїрдо: 11 гої оа і 11 ки 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) насfО аркушах :
\ 2. \. Усі документи та матеріали, 1110 підтверджують оприлюднення та

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

12.2 Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим,
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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 ошнки впливу на довюлля.

Начальник відділу оцінки впливу на
. .ДОВКІЛЛЯ упраВЛІННЯ

природоохоронних програм та
. .ОЦІНКИ впливу на )lОВКІЛЛЯ

(керівник структурного пілрозліл-, 3 01tі111<и

1\11.ІИІ\\' 11<1 лонкілл« )ІІОІ\І-І()Щ])І(СІІОІ·о органу)

Сергій КУЗНЕЦОВ
( іиіпіали. прізвииіс)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

( керівник уиовиоваженоі u територіального орі ану)

Ф~атерина САХНЕВИЧ
(иілпис) (ініціали. прізвише)

. t' . -:.

..



ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

фо
Rehau Steko

-Вікна Віко
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пІсАЯ подання через Реєстр,не зазначаєrься суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу

на довкілля Публічного акціонерного товариства
«Укрнафта» код 00135390

Нафтогазовидобувне управління «Чернігів
нвфтогаз» ОО 136573

інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
І. Інформація про суб'єкrа господарювання
Юридична адреса:
пров. Несторівський, 3-5 Шевченківський рай

он, м. Київ, 04053, Україна, + 38(044)5061003
адреса реєстрації відокремленого підрозділу
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл.,

17500
2. Планована діяльність, її характеристика,

технічні альтернативи.
ПІ)ОЛовження видобування на Монастири

щенському родовищі корисних копалин (нафта
газ роз(щнений у наф'Іі) Дослідно-поомислова та
промислова експлуатація родовища проводиться
з 1970року.

Технічна альтернатива І.
Технічна альтернатива зазначеної планової

діяльностj відсуrnя так як Монастирищенське
родовище в Дослідно-промисловій експлуатації
на підставі спеціального дозволу на користу
вання надрами №2087 від 24.12.1999 року ви
'дЗНОГО Д~ржавною службою геології та надр
України терміном на 15 років. Термін дії дозволу
на корис,ування надрами № 2087 від 24 12.1999
закінчився 24 rnудня 20 І4 року

Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива зазначеної планової

діяльності відсуrня так як Монастирищенське
родовище в промисловій експлуатації на підставі
спеціального дозволу на кориС]VВанНЯ надрами
№2087 від 24.12.1999 року , виданого Держав
ною службою геології та надр України терміном
на 15 років . Термін дії дозволу на корис:rування
надрами

№ 2087 від 24.12.1999 закінчився 24 груцня
2О.!.±.J1оку

З.Місце провадження планованойвявьності:
Монастирищенське родовище розташоване

в Чернігівській області. Ічнянському р-ну. на
теритqрії Монастирищенської сільської ради

Державний акт договору оренди серія І -ЧН
№ 002743 реєстраційний № 50 (рішення від
08.06.1999 р.). На території Ічнянськоrо райо
ну згідно договору-оренди промислові будіалі
відсуrні.

Місце провадження планової діяльності:
територіальна альтернатива 1.

Враховуючи межі Монастирищенського оодо
вища - територіальна альтернатива відсуrnя.

4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності:

Соціально-економічний вплив планованої
діяльності полягає створенням робочих місць
для населення, яке проживає в межах даних
адміністративних районів, сплатою податків в
місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів),
допомога органам місцевого самоврядування в
ремонті доріг, мостів, очищенні русел річок та
потічків і т.п.

5. Загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг вироб
ництва тощо)

Монастирищенське родовище відкрите

у 1970 році в дослідно-промислову та про
мислову експлуатацію введене у 1970 році. В
тектонічному вілношені Монастирищенська
площа розміщена в південно-західній частині
ДніпроВСЬf...:::O-ДОНецьКQЇ западини, В південній
прибортовій зоні оозвитку аt-rrиклінальних со
лянокупольних струкrур. Значна частина струк
D'Р ускладнена сіллю і оозбита рооривними
порушеннями. На родовищі поомислово-наФТО:
носними є нижньонізейські відклади rоризонту
В-26. РеІ!І1'а частина розрізу кам'яновуrільІfЩ(
відкладів обводнена. Особливістю розробки В-26
є те що видобувні свердловини розrашов,1.ні в
склеnінній частині nоклалу тобто виробка запасів
нерівномірна, крім того сверщювини обводню
ються в результаті ШВИДКОЇ фільтрації ВОДИ по
водопроникних інтервалах. Площа rірничвоrо
відводу І 9 км2 Qганом на 01.01 2017 року сверд
ловmrn №22 26 27 знахоляться у п'єзометричному
фонд~ свердловини 24 25 в оqікуванні ліквідації.
З початку розробки відібрано 98 7% від почат
кових видобувних запасів що становІrГЬ 951 82
тис. тонн нафти для подальшої розробки родQ:
вища необхідно отримати дозвіл на поодовжевня
ліцензії на розробку родовища.

6. Екологічні та інші обмеження плакованої
діяльності за альтернативами:

Дqrримання меж санітарно-захистних зо1,..
дm:римання gб1ємів дозволених викидів в атмос
dх;рне повітря від стаціонарних джерел викидjв
дотримання вимог щодо хіміного складу вод
що закачуються у пласти з метою підт.римки
пластового тиску визначення та коm:роль 1·х
сумісності з пластовими водами родовища про
ведення споСТ(режень за впливом діяльності на
поверхневі та підземні води. В процесі ведения
виробничої діяльності дотримуватись погодже
них та відведених меж територій.

щодо технічної альтернативи t
Екологічні та інші обмеження планової

діяльності за технічною альтернативою 1 відсуrні
через відсуmість технrчної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2
Еколоrічні та інші обмеження планової

діяльності за технічною альтернативою 2 відсуrні
через відсугність технічної альтернативи 2

щодо територіальної альтернативи 1
Еколоrічні та інші обмеження планової

діядьності за територіальною альтернапmою І
відсуrні через відсутність територіальної альтер-
нативи 1

щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планової

діяльності за територіальною альтернативою 2
відсуrnі через відсуrність теш,rгоріальної альтер-:
нативи 2

7. Необхідна екелого-інженерна підrотовка і
захист території за альтернативами:

На родовищі використовується закшпа систе
ма збору очищення розподілу води шо відповідає
сучасним вимогам. Наявність розроблених у
встановленому порядку ПЛАСів розробка та
виконання комплексу технолоrічних тех.нічних
організаційних рішень ,для забезпечення надійної
безаварійної ро6отн промислових спроруд. Про-
ведення контрольно-аналітичних досліджень
стану атмосферного повітря стану поверхневих

грунтових вод rpymy ландшаdлу на території
що перебуває під впливом експлуатаційних

об'єКТ1в родовища. Підприємство сертифіковане
дqrримусrься вимог ISO 9001: 2000 OHSAS
8001:1999 ISO 14001-2004. Експлуатаційні
об1єкти знахоляться в ме1Ках гірничного відводу
на тер~поріях поголжених у встановленому по
~

щодо технічної альтернативи 1
Еколоm-іюкенерна піщurовка і захист території

• щадо технічної альтернативи І відсупrі через
відсуrnість технічної альтернщиви І

щодо технічної альтернативи 2
Еколоr:о:інженерна rrіщотовка і захист території

щодо технічної альтернативи 2 иідсуmі через
відсуrність технічної альтернаmви 2

щодо територіальної альтернативи І
Еколого-інженеряа підrоrовка і захист

території щодо те:риторіальної альтернативи J
відсуrиі через відсуrnість територіальної альтер
нативи І

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна лідrоrовка і захист

території щодо територіально1· альтернативи 2
відсуmі через відсуrність територіальної альтер
нативи 2

8. Сфера, джерела та ВИДИ МОЖЛІІВОГО впли
ву на довкілля:

Об'єкrn природно-заповідного фонду на
тешпорії родовища відсутні.

Потенційними джерелами забруднення
грунтів поверхневих та підземних вод можугь
бyrn розливи пластових флюїдів в результаті
виникнення аварійних сИJУацій. В результаті
здійснення планової діяльності на флору та фауну
здійснюється опосередкований вnлив-присуrніm
людей та обладнання на технолоrічН'Их майданчи
ках. Крім тоrо серед впливів на довкілля необхідно
зазначИ111 можливе вилучення земельних ділянок

Сфера джерела та види можливого впливу на
довкілля заінвеJПаризовані та облікуються на
териmрії ведення діяльності у Ічнянському районі
Чернігівської області де експлуа,уються машини
механізми та стаціонарне обладнання.

щодо технічної альтернативи ]
Сфера джерела та види можливого впливу на

довкілля щодо технічно~· альтернативи l відсуrnі
через відсуrність технічної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого вnmtвy на

довкілля щодо технічно~· альтернативи 2 відсуrні
через відсvтність технічної альтернаmви 2

щодо територіальної альтернативи І
Сфера цжерела та види можливого впливу на

довкілля щодо територіальної альтернативи
1 відсутні через відсуrnість терmоріальної аль

:rwнаrиви 1
щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на

довкілля щодо територіальної альтернативи 2
відсуrnі через відсуrність територіальної альтер
нативи 2

9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і части
ну статrі З Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля" \

Належить до- другої каrеrорії видів планової
діяльносrі ст.З я.З ч.З

1 О. Наявність підсіав для здійснеиня оцінки
транскордонного вплrtву на довкілля (в тому
числі наявність. значного негативного транс-

Унікальний номер (автоматично rенеруєrься системою п\сАЯ подання через
Реєстр, дАЯ паперової версії зазначаєrься rосподарювання)

кордонного впливу на довкілля та перелік: оцінки впливу на довкілля.
держав, довкілля яких може зазнати значного На стадії громадського обговорення звіту із
неrатнвноrо транскордонного впливу {заче- оцінки впливу на довкілля протягом щонаймен
пленнх держав)) ше 25 робочих днів громадськості надається

Підстави для здійснення оцінки транскордон- можливість подавати будь-які зауваження і
ного впливу на довкілля відсутні. пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та

11. Планований обсяг досліджень та рівень планованої діяльності, а також взяти участь у гро
деталізації інформації, що підлягає включен- мадських слуханнях. Детальніше про процедуру
ню до звіту з оцінки впливу па довкілля громадського обговорення звіту з оцінки впливу

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть на довкілля буде повідомлено у оголошенні про
включені з достатньою деталізацією наступні початок громадського обговорення.
планові показники: 13. Громадське обговорення обсягу

- опис місця провадження планової діяльності досліджень та рівня деталізації інформації, що
та цілі планової діяльності, опис основних харак- підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
теристик планової діяльності; планованої діяльності на довкілля.

- опис поточного стану довкілля та факторів Протягом 20 робочих днів з дня офіційного
довкілля; оприлюднення цього повідомлення на офіційному

- оцінка впливу планової діяльності на веб-сайті уповноваженого органу громадськість
геологічне середовище, атмосферне повітря, має право надати уповноваженому органу, зазна
поверхневі, підземні води, грунти, рослинний та ченому у пункті 15 цього повідомлення, зауважен
тваринний світ, техногенне середовище, соціальне ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
середовище; досліджень та рівня деталізації інформації, що

- опис передбачених заходів, спрямованих підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
на запобігання, відвернення, уникнення, змен- довкілля.
шення, усунення значного негативного впли- Надаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть
ву на довкілля, у тому числі (за можливості) унікальний реєстраційний номер справи про
компенсаційних заходів; оцінку опливу на довкілля планованої діяльності в

- зауваження та пропозиції, які надійдуть в Єдиному ресстрі із оцінки опливу на довкілля (за-
результаті громадських обговорень. значений на першій сторінці цього повідомлення).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та Це значно спростить процес реєстрації та розгпя-
мож.ливості для участі в ній громадськості ду Ваших зауважень та пропозицій.

Планована суб'єктом господарювання У разі отримання таких зауважень і пропозицій
діяльність може мати значний вплив на довкілля громадськості вони будуть розміщені у Єдиному
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
відповідно до Закону України "Про оцінку вплив~ суб'єкту господарювання (протягом трьох ро
на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це про- бочих днів з дня їх отримання). Особи. що на
цедура, що передбачає: дають зауваження і пропозиції, своїм підписом

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
оцінки впливу на довкілля; нальних даних. Суб'єкт господарювання під час

проведення громадського обговорення підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
планової діяльності; зобов'язаний врахувати повністю, враховати

- аналіз уповноваженим органом звіту з частково або обгрунтовано відхилити зауважен
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ня і пропозиції громадськості, надані в процесі
інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а _громадського обговорення обсягу досліджень та
також інформації, отриманої від громадськості під рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
час громадського обговорення, під час здійснення ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої тальна інформація про це включається до звіту з
інформації; оцінки впливу на довкілля.

- надання уповноваженим органом мотиво- 14. Рішення про провадження планованої
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, діяльності
що враховує результати аналізу, передбаченого Згідно чинного законодавства України
попереднім абзацом; рішенням про провадження даної планованої

- врахування висновку з оцінки впливу на діяльності буде продовження с:rроку дії
довкілля у рішенні про провадження планованої спеціального дозволу на корисrування надрами
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього (видобування (експлуатація) корисних копалин
повідомлення. - вуrnеводнів (нафта газ розчинений у нафті) на

У висновку із оцінки впливу на довкілля Монастцрищенському · родовищі (вид рішення,
уповноважений орган, виходячи з оцінки впли- зrідно частини ] етапі 11 Закону України ••Про
ву на довкілля планованої діяльності, визначає оцінку впливу на довкілля") що видається Дер
допустимість чи обгрунтовує недопустимість жавною службою rеології та надр України
провадження планованої діяльності та визначає (орган, до уповноважень якого належить. при-
екологічні умови її провадження. йнятгя цього рішення)

Забороняється розпочинати провадження 15. Усі зауваження та пропозиції
планованої діяльності без оцінки впливу на громадськості до планованої діяльності, обсягу
довкілля та отримання рішення про провадження досліджень та рівня детапізацй інформації, що
планованої діяльності. підлягає включенню до звіту з оцінки впливу

Процедура оцінки впливу на довкілля на довкілля необхідно надсилати до
передбачає право і можливості громадськості Департамент агропромислового розвитку ,
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії об- екології та природних ресурсів Чернігівської
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації обласної державної адміністрації, поштова
інформації, що підлягає включенню до звіту з адреса: пр.Миру, 14 м. Чернігів, 14000,
оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, електронна адреса: dapr_post@cg,gov.ua,
а також на стадії розгляду уповноваженим орга- (тел./факс. (0462) 77-44-88,
ном поданого суб'єктом господарювання звіту із контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна
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ТОТАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ

Що дасть
закриття

• •вщдшень
зв'язку?

Останнім часом мешканці міста все частіше скаржаться
на дії Центру поштового зв'язку №3 філії Чернігівської
дирекції ПАТ «Укрпошта» щодо закриття ним поштових
відділень за місцем їх проживання.

На сьогодні під скорочення, а відповідно й закриття,
потрапили чотири (2, 4, 6 та 8) відділення «Укрпошти» в
Прилуках. До редакції газети також неодноразово звер
талися обурені таким фактом містяни. Шукаючи роз'яс
нень із даного приводу, ось що можемо сказати ...

Таке повідомлення уже робив Кабінет Міністрів
V.,~n·;,.., ІІо ~:n~no~n,u••~; •• nнnn, .,,.., n:пn:п" nп~о~

в управління соціального захисту треба подавати
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у Реєстрі (автоматично генерується
системою після подання через Реєстр,

не зазначається суб'єктом
господарювання)

Унікальний номер
(автоматично генерується системою

після подання через Реєстр,
для паперової версії зазначається

суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяяьшсть, яка

} підлягає оцінці впяиву на довкілля
Публічного акціонерного товариства

«Укрн!Фта>> код 001~5390
Нафтогазовидобувне управління •Черніrівнафrоrаз• 00136573
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку

її впливу на довкілля .
1. Інформація про суб'єкта rосподарюаання
Юридична адреса: пров. Несторівський, 3-5, Шевченківський

район, м. Київ, 04053, Україна,+ 38(044)5061003;
адреса реєсrоації вшокремленоrо підрозділу: вул. Вокзальна,

1, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна

тиви
Продовження видобування на Монастирищенському родови

щі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у нафті). Дослід
но-промислова та промислова експлуатація родовища прово

. диться з 1970 року.
Технічна альтернатива 1
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності від

сутня, так як Монастирищенське родовище перебуває в дослід
но-промисловій експлуатації на підставі спеціального дозволу
на користування надрами №2087 від 24.12.1999 року, виданого
Державною службою геології та надр України терміном на 15
років. Термін дії дозволу на користування надрами №2087 від
24.12.1999 закінчився 24 грудня 2014 року.

Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності від

сутня, так як Монастирищенське родовище перебуває в промис
ловій експлуатації на п~ставі спеціального дозволу на користу
вання надрами №2087 вш 24.12.1999 року, виданого Державною
службою геології та надр України терміном на 15 років. Термін
дії дозволу на користування надрами №2087 від 24.12.1999 закін
чився 24 грудня 2014 року.

3. Місце провадження планованої діяльності
Монастирищенське родовище розташоване в Ічнянському

районі Чернігівської області, на території Монастирищенської
сільської ради. Державний акт договору оренди серія І -ЧН
№002743, реєстраційний №50 (рішення від 08.06.1.999 р.). На те
риторії Ічнянського району, згідно договору-оренди, промислові

ЕКQ/ІОГІЯ
У процесі ведення виробничої діяльності необхідно дотриму

ватися погоджених та відведених меж територій.
Щодо технічної альтернативи І
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за техніч

ною альтернативою 1 відсутні через відсутність технічної альтер
нативи 1.

Шоло технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за техніч

ною альтернативою 2 відсутні через відсутність технічної альтер
нативи 2.

Шодо територіальної альтернативи І
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за тери

торіальною альтернативою 1 відсутні через відсутність територі
альної альтернативи 1.

Шоло територіальної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за тери

торіальною альтернативою 2 відсутні через відсутність територі
альної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підrотовка та захнст території
за альтернативами

На родовищі використовується закрита система збору, очи
щення розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Наявні,
розроблені в установленому порядку ПЛАСи, розроблені та ви
конуються комплекс технологічних, технічних, організаційних
рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промис
лових споруд. Проводяться контрольно-аналітичні дослідження
стану атмосферного повітря, стану поверхневих грунтових вод,
грунту, ландшафту на території, що перебуває під впливом екс
плуатаційних об'єктів родовища. Підприємство сертифікова
не, дотримується вимог ІSО 9001: 2000, OHSAS 8001:1999, 1SO
14001-2004. Експлуатаційні об'єкти знаходяться в межах гірни
чого відводу на територіях, погоджених у встановленому поряд
ку.

Шодо технічної альтернативи І
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тех

нічної альтернативи 1 відсутні через відсутність технічної аль
тернативи 1.

Шодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тех

нічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної аль
тернативи 2.

Щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тери

торіальної альтернативи 1 відсутні через відсутність територіаль
ної альтернативи 1.

Шодо територіальної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тери

торіальної альтернативи 2 відсутні через відсутність територіаль
ної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Об'єкти природно-заповідного фонду на території родовища

відсутні.
Потенційними джерелами забруднення грунтів, поверхневих

та підземних вод можуть бути розливи пластових флюїдів через
виникнення аварійних ситуацій. У результаті здійснення плано
ваної діяльності на флору та фауну здійснюється опосередкова
ний вплив-присутність людей та обладнання на технологічних
майданчиках. Крім того, серед впливів на довкілля необхідно за
значити можливе вилучення земе~ьних ділянок. Сфера, _джер_е~а

рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне
середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання,
відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного нега
тивного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) ком
пенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громад
ських обговорень.

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

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати
значний вплив на довкілля і, отже, 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 господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльно
сті;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на
довкілля, 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,
передбаченого попереднім абзацом;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля в рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльно
сті, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість про
вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та
можливості громадськості для участі в цій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу плано
ваної діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповно
важеним органом поданого суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість подавати 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
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадсь
кого обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів із дня офіційного оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має_ !1раво надати уповноваженому орта-



Продовження видобування на Монастирищенському родови
щі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у нафті). Дослід
но-промислова та промислова експлуатація родовища прово
диться з 1970 року.

Технічна альтернатива 1 .
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяяьносгі від

сутня, так як Монастирищенське родовище перебуває в дослід
но-промисловій експлуатації на підставі спеціального дозволу
на користування надрами №2087 від 24.12.1999 року, виданого
Державною службою геології та надр України терміном на 15
років. Термін дії дозволу на користування надрами №2087 від
24.12.1999 закінчився 24 грудня 2014 року.

Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності від

сутня, так як Монастирищенське родовище перебуває в промис
ловій експлуатації на підставі спеціального дозволу на користу
вання надрами №2087 від 24.12.1999 ро'ку, виданого Державною
службою геології та надр України терміном на 15 років. Термін
дії дозволу на користування надрами №2087 від 24.12.1999 закін
чився 24 грудня 2014 року.

3. Місце провадження планованої діяльності
Монастирищенське родовище розташоване в Ічнянському

районі Чернігівської області, на території Монастирищенської
сільської ради. Державний акт договору оренди серія І -ЧН
№002743, реєстраційний №50 (рішення від 08.06.1.999 р.). На те
риторії Ічнянського району, згідно договору-оренди, промислові
будівлі відсутні.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль
тернатива І.

Враховуючи межі Монастирищенського родовища - терито
ріальна альтернатива відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльносrі
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає

у створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах
даних адміністративних районів; сплаті податків у місцеві бю
джети (в т.ч, сплата рентних платежів); допомозі органам міс
цевого самоврядування в ремонті доріг, мостів, очищенні русел
річок та потічків і т.п.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб
ництва тощо)

Монастирищенське родовище відкрите в 1970 році, в дослід
но-промислову та промислову експлуатацію введене в 1970 році.
У тектонічному відношенні Монастирищенська площа розмі
щена в південно-західній частині Дніпровсько-Донецької за
падини, у південній прибортовій зоні розвитку антиклінальних
солянокупольних структур. Значна частина структур ускладнена
сіллю та розбита розривними порушеннями. На родовищі про
мислово-нафтоносними є нижньовізейські відклади горизонту
В-26. Решта частина розрізу кам'яновугільних відкладів обвод
нена. Особливістю розробки В-26 є те, що видобувні свердло
вини розташовані в склепінній частині покладу, тобто виробка
запасів нерівномірна, крім того свердловини обводнюються в
результаті швидкої фільтрації води по водопроникних інтерва
лах. Площа гірничого відводу - 1,9 км2• Станом на 01.01.2017
року свердловини №22, 26, 27 знаходяться в п'єзометричному
фонді, свердловини 24, 25 - в очікуванні ліквідації. Із початку
розробки відібрано 98,7% від початкових видобувних запасів,
що становить 951,82 тис. тонн нафти. Для подальшої розробки
родовища необхідно отримати дозвіл на продовження ліцензії на
розробку родовища.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльнесті за альтер
нативами

Це дотримання меж санітарно-захистних зон, дотримання
об'ємів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонар
них джерел викидів, дотримання вимог щодо хімічного складу
вод, що закачуються в пласти з метою підтримки пластового
тиску, визначення та контроль їх сумісності з пластовими вода
ми родовища, проведення спостережень за впливом діяльності
на поверхневі та підземні води. ·

щ0дuтехu1чнu1 dJlblCUWIIUPO І
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тех

нічної альтернативи 1 відсутні через відсутність технічної аль
тернативи 1.

Шодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тех

нічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної аль
тернативи 2.

Щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тери

торіальної альтернативи І відсутні через відсутність територіаль
ної альтернативи І.

Щмо територіальної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо тери

торіальної альтернативи 2 відсутні через відсутність територіаль
ної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Об'єкти природно-заповідного фонду на території родовища

відсутні.
Потенційними джерелами забруднення грунтів, поверхневих

та підземних вод можуть бути розливи пластових флюїдів через
виникнення аварійних ситуацій. У результаті здійснення плано
ваної діяльності на флору та фауну здійснюється опосередкова
ний вплив-присутність людей та обладнання на технологічних
майданчиках. Крім того, серед впливів на довкілля необхідно за
значити можливе вилучення земельних ділянок, Сфера, джерела
та види можливого впливу на довкілля заінвентаризовані та облі
ковуються на території ведення діяльності в Ічнянському районі
Чернігівської області, де експлуатуються машини, механізми та
стаціонарне обладнання.

Щодо техні•щої альтернативи J
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо

технічної альтернативи І відсутні через відсутність технічної аль
тернативи 1.

Шодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо

технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної аль
тернативи 2.

Щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо

територіальної альтернативи 1 відсутні через відсутність терито
ріальної альтернативи 1.

Шодо територіальної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо

територіальної альтернативи 2 відсутні через відсутність терито
ріальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи друтоі катего
рії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо
відний пункт і частину статті З Закону Украіни «Про оцінку впливу
на довкілля-)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності ст. З
п. Зч. З.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (у тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав))

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля відсутні.

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

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достат
ньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі пла
нованої діяльності, опис основних характеристик планованої
діяльності;

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
- оцінка впливу плаирваиої діяльності на геологічне середо-

вище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні. води, грунти,

провадження.
ЗабоР,оняється розпочинати провадження планованої

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та
можливості громадськості для участі в цій процедурі, зокрема на
стадії обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу плано
ваної діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповно
важеним органом поданого суб'єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість подавати 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
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадсь
кого обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів із дня офіційного оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому орга
ну, зазначеному в 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 унікальний
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до
вкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомяення). Це
значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень
і пропозицій.

У разі отриманнй таких зауважень і пропозицій громадськос
ті, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох
робочих днів із дня їх отримання). Особи, що надають заува
ження 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 повністю, врахувати частково або обгрунтовано
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані в
процесі громадського обговорення обсягу досліджень і рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Згідно чинного законодавства України рішенням про прова

дження даної планованої діяльності буде продовження строку
лії спеціального дозволу на користування надрами (видобування
(експлуатація) корисних копалин вуглеводнів (нафта. газ, роз
чинений у нафті)) на Монастирищенському родовищі.

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною службою геології та надр України
(орган, до уповноважень якого належить прийняття цього

рішення)
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої

діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіляя необхідно
надсилати до

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природ-
них ресурсів {{ернігівської обласної державної адміністрації.

поштова адреса: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000,
електронна адреса: dapr_post@cg,gov. иа,
тел./факс: (0462) 77-44-88,
контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

ПЕРЕОБЛІК ФОНДІВ
• •- ~ . -------------



Акт

2018 року с.Смош

Ми представники І-П"'ВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
Паляниця О.В. - інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід); Овдієнко І.М.- інженер з екологічної та радіаційної безпеки СЕ та РБ
(Схід) та представник Монастирищенської сільської ради

~~ cfiPC?td?t/YP?~ ~~.дJ-~
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) /

. '

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень
Монастирищенської 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 Монастирищенському
родовищі.

Паляниця О.В.

Овдієнко І.М.

м.п.
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Бренд Zara до 2025 року. - .
ПОВНІСТЮ переиде на

• •екохопчні тконини

Знаменитий представник мас-маркету долучився до
знаменитої ініціативи, пообіцявши, що до 2025 року

перейде на 1000/о екологічні тканини. Це забезпечить
також нульовий викид відходів.

І Ір(1/\І ІІ:НtІІИІН1 u11·t1 11111,1,111111111, 11\11 1[11,:г,н, /\11 111111\І' 1,1 tЩІ'ІІ'ІІt)І 11 р,11,у ІІ(JІ½1
11rp111 у 111rМн.:11,1р111р11,р1·1111у, ф,н,р111,,,. І н,11,11111111• мr~,•111,·11у1и1ш1у11,

,1111,н.•р,н,11111111 J\)k1•111•11,, 1•111!р1І1, 111т1;111~111111 111,• <,11,11111,111

Власник І(ОМІ1'.ІІІІЇ l<.11<.1, ор: dІІІJсЩІн іпоцсх, ІІUОUІІ\НJІ,І, 11\0 І11шІ оренди, )11(
також входять у їхнє підпорядкування, - Zara Home, Masslmo Dutti та Pull &
Веаг - також слідуватимуть прикладу Zara.



ЕКОГАЗЕТА № 16(24) Липень 2019

(0462) 77-44-88, 'е-гпаіі: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контак
тну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і про
позицій

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел.
(0462) 77-44-88, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефо
ну та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обго
ворення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 284 сторінках.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

1. Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» вул Вокзальна 1, м.При
луки, Чернігівська обл.

2. Талалаївська селищна (об'єднана) територіальна громада за адресою: 17200,
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, селище Талалаївка, вул. Вокзальна, буд. З.

І.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на до
вкілля планованої діяльності - з 24.07.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток З
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб'єктом господарювання)
______2018891440 _

(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 обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,

з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження видобування на Монастирищенському родовищі корисних копалин

(нафта, газ, розчинений у нафті, супутні корисні компоненти: етан, пропан, бута
ни).

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження пла

нованої діяльності)

Громадські слухання (перші) відбудуться
16.08.2019 о 11.00 годині в приміщенні Ічнянської міської (об'єднаної) територі

альної громади за адресою: 16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня, вул.
Трудова, буд. 2а.

..(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
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Продовження видобування на Монастирищенському родовищі корисних копалин
(нафта, газ, розчинений у нафті, супутні корисні компоненти: етан, пропан, бута
ни).

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження пла-

нованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» код ЄДРПОУ 00135390
пров. Несторівський, 3-5 Шевченківський район, м. Київ, 04053, Україна,
Контактний номер телефону:+ 38(044 )5061003
Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» код ЄДРПОУ 00136573
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я
та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої реліпин: переко

нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат
ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу
і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чер-

нігівської обласної державної адміністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел.
(0462) 77-44-88, e-maii: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та ор
ган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяль
ності буде: продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами
(видобування (експлуатація) корисних копалин : (нафта, газ,розчинений у нафті)
на Північно-Ярошівському родовищі.

що видається:
Державною службою геології та надр України

1 tJVl''lUit-J..._D"-1 1....пулопп11 \IIC:1-'LUIJ DІJ-laVY.t-J.Y І 0\..)1

16.08.2019 о 11.00 годині в приміщенні Ічнянської міської (об'єднаної) територі
альної громади за адресою: 16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня, вул.
Трудова, буд. 2а.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадськ! слуханн« (ю>у1 і) 11І11оу11у, 1,ц1: 11t• 1<1r111,11t0nc11 ІО.
(вке зши NІІУ, Ч,Н I міп\(' 1,1 tl/\!)l'r.y ІІіЮІІІ'/\('ІІІІН І роМ,1/\1 І,І<ИХ с11ух,1111,)

. Уповиоважении І \l'lt І І)tІJІІ,І ІИИ 01)1 ,111 ,І(Ю УІ І!JІІІ 1011,ІЖІ'І ІИИ І гри 1-орі,І/11,НИИ 01)1 ,ІІІ,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та Іншої доступної ін
формації щодо планованої діяльності

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел.
(0462) 77-44-88, e-maii: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контак
тну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і про-·
позицій

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чер
нігівської обласної державної адміністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел.
(0462) 77-44-88, e-maii: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефо-
ну та контактну особу) ·

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обго
ворення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу еколог.ічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті б цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» вул Вокзальна 1, м.При
луки, Чернігівська обл.

2. Ічнянська міська (об'єднана) територіальна громада: 16703, Чернігівська обл.,
Ічнянський р-н, м. Ічня, вул. Трудова, буд. 2а.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього огол9-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до зві
ту 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 громадського обговорення громадськість має право по
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції ·можуть
подаватися в письмовій dюомі ('JI томv--Уиспі_в~еле.~а:однІ-Ю~~ВJdСІlіІдU~ТА..ІІ_сно__пJJ· .L.WLLLC---------------------------------------------

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на до
вкілля планованої діяльності - з 24.07.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)
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(зазначається у назві оголошення) та надання громад
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом госпо
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під час громад
ських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
20.08.2019 о 11.00 годині в прим Талалаївської се

лищної (об'єднаної) територіальної громади за адресою:
17200, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, селище Та
лалаївка, вул. Вокзальна, буд. 3.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплано
вано.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро
мадських слухань)

б. Уповноважений центральний орган або уповноваже
ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації

.щодо планованої діяльності
Департамент агропромислового розвитку, екології та

/; при-родних ресурсів Чернігівської обласної державної ад
r-,іністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462)
77-44-88, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауважен
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної ад
міністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462)
77-44-88, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електро
нну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої ді-
яльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 284 сторінках.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро-
мадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при
міщення, зазначеного у пункті б цього оголошення), а та
кож час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз»
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл.

2. Талалаївська селищна (об'єднана) територіальна
громада за адресою: 17200, Чернігівська обл., Талала
ївський р-н, селище Талалаївка, вул. Вокзальна, буд. 3.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами
Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
- з 24.07.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток З
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

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

______2018891440. _
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту

з оцінки в~иву на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді

льності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження видобування на Монастирищенському

родовищі корисних копалин (нафта, газ, розчинений у
нафті, супутні корисні компоненти: етан, пропан, бута
ни).

(загальні технічні характеристики, у тому числі пара
метри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» код

ЄДРПОУ 00135390
пров. Несторівський, 3-5 Шевченківський район, м.

Київ, 04053, Україна,
Контактний номер телефону:+ 38(044)5061003
Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз»

код ЄДРПОУ 00136573
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500

(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспор-в (для фізичних осіб, які

через свої релігійні переконач-я відмовляються від при-

8н



NOlб (24) ЛИПЕНЬ 2019 ЖУРНАЛ ЕСПО
йняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному кон
тролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце прова
дження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефо
ну)

З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної ад
міністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462)
77-44-88, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнахо-
дження, номер телефону та контактна особа) ,.

4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре
зультати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен
ня даної планованої діяльності буде: продовження строку
дії спеціального дозволу на користування надрами (ви
добування (експлуатація) корисних копалин : (нафта,
газ,розчинений у нафті) на Північно-Ярошівському родо
вищі.

що видається:
Державною службою геології та надр України

(вид рішення про провадження планованої діяльності,
орган, уповноважений його видавати, нормативний доку
мент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін
формацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)
з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громад
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом госпо
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро
мадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль
ності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під час громад
ських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
16.08.2019 о 11.00 годині в приміщенні Ічнянської

міської (об'єднаної) територіальної громади за адресою:

16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня, вул.
Трудова, буд. 2а.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплано
вано.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

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

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної ад
міністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462)
77-44-88, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноваже
ний територіальний орган, до якого надаються зауважен
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної ад
міністрації: пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел. (0462)
77-44-88, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua. Контактна особа:
Ганжа Валентина Юріївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електро
нну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього.
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої ді
яльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діял,ьності.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро

мадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується·

планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на.

довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при
міщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а та
кож час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз»
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл.

2. Ічнянська міська ( об'єднана) територіальна громада:
16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м. Ічня, вул.
Трудова, буд. 2а.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами
Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
- з 24.07.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток 2
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу-на довкілля

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

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)
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Акт

від 19 J..Ц_ h.,l.,( si 2019 року с. Ічня

Ми, представники НГВУ «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 Ічнянської ОТГ

• J

склали цей акт про те, що нами на офіційній дошці оголошень Ічнянської
ОТГ розміщено оголошення про початок громадського обговорення Звіту з
оцінки _ впливу на довкілля планової діяльності з видобування корисних
копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на
Монастирищенському родовищі та передали Звіт з оцінки впливу на довкілля
по Монастирищенському родовищу представнику Ічнянської ОТГ.

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.



Фотофіксація розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД

Монастирищенського родовища (Ічнянська ОТГ)
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Матеріали фотофіксації розміщення оголошення про_зміну адреси проведення громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля Монастирищенського родовища на дошці оголошень Ічнянської міської ради,

за адресою: м. Ічня, площа Т.Г. Шевченка, 1



Матеріали фотофіксації розміщення оголошення про зміну
адреси проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля Монастирищенського родовища на дошці оголошень,

за адресою: м. Ічня, вул. Трудова, 2а
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(1).. UKRNAfТA
УКРНАФТА

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

www.ukrnafta.com

Public joint stock company
"Ukrnafta"
Chernihiv OGPD
VokzalnaStr., 1
Pryluky, 17500, Ukraine
tel. +3804637 6 45 03
fax +3804637 3 21 98

www.ukrnafta.com

-/fl. 03. ~ № 01/01/f1/06/03/03/02-02/1/~
На № від _

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

Щодо додаткової інформації

Виконуючи положення п.7 Постанови № 1026 від 13.12.2017 року .ЛРо
затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та Фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля", надаємо інформацію про те, що:

- у повідомлені про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля на Монастирищенському родовищі надано інформацію стосовно того, що
станом на 01.01.2017 року свердловини №22,26,27 знаходяться у п'єзометричному
фонді, свердловини 24,25 в очікуванні ліквідації. Станом на 01.01.2018 та станом на
01.01.2019 ця інформація не змінилася.

- найближча забудова с. Монастирище знаходиться на відстані 1050 метрів від
об'єкту нафтовидобутку - свердловини Монастирищенського родовища Прилуцька -
Леляківського цеху з видобутку нафти і газу.

ЦюпкаВ.І.

..

Євдокимова С.А.

22-1-85
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АКТ

про неявку представників громадськості під час проведення громадських. . .слухань у процесі ошнки впливу на довкшля

2019 року

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, #~J 2019 року о /./ ~~ у приміщенні

, (дата) (час)

~#//й(, t№~

мали відбутись громадські слухання у процесі ошнки впливу на довкілпя щодо
планованої діяльності _ __ff,;/РИ~~р~-

царювання) v7'~~f;,,

. ,

, , (реєстраційний номер справи fr?'./l'~#~P ) щодо ~#~&/-<
~~ ~ ~~~r/N~~ ~~/ ~-/4 (планована діяльність~ ~ .•

',v ~ ,~~ КР~~~~~ .~' ~~/ : ~~~ ,
На зазначені слухання представники громадськості не з'явилеk
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

~і'. f\.-(?\(. ~є Іа. Рь е)-~ 8 нr~7' dt-<Г ), 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
облдержадміністрації

Представник суб'єкта господарювання

- .•

С. Кузнецов


