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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 

Планована діяльність полягає у продовженні  господарської діяльності з 

видобування корисних копалин – вуглеводні (нафти, газу, розчиненого у нафті, 

супутніх компонентів: етану, пропану, бутанів) на  Малодівицькому нафтовому 

родовищі на підставі спецдозволу на користування надрами   № 1596 від 05.10.1998 

року з продовженим строком дії, згідно наказу від 26.12.2018 р. № 519 Державної 

служби геології на надр України  терміном на 20 років. 

Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація відкладів нафти 

продовжується наявним фондом видобувних свердловин, облаштованих двигунами з 

електричним приводом. Всі об’єкти розробляються шляхом нагнітання власної води 

(компенсація відборів по покладах планується на рівні 100%). 

Малодівицьке родовище розташоване в Чернігівській області, Прилуцького 

району на відстані 20 км на північний захід від м. Прилуки, на території Малодівицької 

ОТГ. 

Станом на 01.11.2018 на родовищі пробурено 50 свердловин, з них: діючий фонд 

7 свердловин (6 свердловин - ЕВН, 1 свердловина - в очікуванні поточного ремонту); 

бездіючі 14 свердловин – всього експлуатаційний фонд – 21 свердловина.  Інші 17 

(водозабірні 2 свердловин; п’єзометричні 7 свердловин; поглинальні – 3 свердловини; 

нагнітальні – 3 свердловини; в очікуванні ліквідації -2);  ліквідованих – 12 свердловин. 

В процесі провадження планованої діяльності використовуватиметься закрита 

система збору. В основу видобування, транспортування та підготовки продукції 

закладаються технології, які відповідають вимогам міжнародного стандарту ІСО 14001-

2005. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою на родовищі 

інфраструктурою. 

2. Суб’єкт господарювання  

ПАТ «УКРНАФТА» код ЄДРПОУ 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. Прилуки, Чернігівська область, 17500., тел. (04637) 33-2-16, факс (046) 373-21-98,    

 e-mail: Svitlana.Yevdokymova@Ukrnafta.com 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Департамент  екології та природних ресурсів  Чернігівської обласної державної 

адміністрації 14000,  м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел. (0462)677-914, Електронна 

пошта: deko_post@cg.gov.ua,  контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 
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4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу на 

користування надрами № 1596 від 05.10.1998 з метою видобування вуглеводнів 

(промислову розробку), що видається Державною службою геології та надр України. 

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 з моменту 

офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) 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 громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 

надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться –  25.07.2019 року об 11.00 год, за адресою: 

  вул. Слобідська, 3, селище  Мала Дівиця, Прилуцький район, Чернігівська область. 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 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, тел. (0462)677-914, електронна 

пошта: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій 

Департамент  екології та природних ресурсів  Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел. (0462) 677-914, електронна 

пошта: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 205 

аркушах. 

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 

 

Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 19.06.2019  за адресою: 

Чернігівська область, Прилуцький район, селище  Мала Дівиця, 

 вул. Слобідська, 3, Малодівицька селищна рада. 

           Контактна особа: Журавель Олена Петрівна (04637) 6-75-36. 
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