
ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

т1) на площах

Петрушівськоrо нафтового родовиша»
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справа у Єдиному ресстрі з оцінки впливу на довкілля № 20202135289

Чернігівська обJlасть, Ічнянський район, с. Бережівка, BYJl. Миру, буд. 30
(місце проведення громадського слухан ня )

від 22 червня 2020 року о 12 годині
с. Бережівка

Присутні:
Учасники громадських слухань у юлькості 1_ осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком

до цього протоколу.

Порядок денний:
1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповідь субєкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля. доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

•·

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції}.
5. Підбиття підсумків. інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськосп та закриття

громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань .

..



Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. No 989, він уповноважений головувати на громадських
слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуючого - до S хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання - до .:if2 хв.;

на кожну з--==- співдоповідей - до_.:=::._ хв.;
відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до S хв.;
на зареєстровані виступи в обговоренні - до_-_ хв.;.
на інші виступи в обговоренні - до .5 хв.;
на підбиття підсумків та закриття слухань - до F хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

~&2~ ~~~ tу№л:щщ:,есг, ?,сиtссо-~
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)



2. Доповідь іншого учасника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

З. Доповідь іншого учасника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)



3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на
громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)"

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає) Відповідь, якщо надавалася
(із _з~J-І_аІ.J_енн5!1v1 особи, що її надає}



4. Обгово_Есння учасника\<1и громадських спухань (усні 1а_уваження. ГljJОnо·зиuїї. та відповіді на них}*

'Зауваження, 11ропо1иuія (і1 1а значенням особи. шо ·1·:х полає) Ві.пювідь, якщо налавалася і_і·з зазначенням особи, що її надає)
- ~ -

'r -- - v l7 v ' ~ 0
-

~.$ Ud@««/ /47~~~-'
і~ 7 ~ ~ . ,,,~~-dNa!«~/ ~~ с/~-~~~:д)___,



5. Підбиття головуючим пі лєумків. інформування учасників слухань про порялок урахування зауважень і пропозицій громадськості та

закриття rроN\адських слухань,

Слухали: ~~~,/ ~mkff'/ с:('R ~~ /f? ~
.Е_ ~

~І V vР /И м:p'LiU:,Z:/J' ,!?У#.' J'- :1:-~,::;е-е'Р~-@!Z- ~ cf' --~~ar,::47df'
~~'~~~ _-~L_ ~ШИ!'..f._

До протоколу додаються:.
1. Журнал (візоміс п,} реєстрації учасників громадських слухань на _J__ арк.

2. Журнал (відомісп,) реєстрації виступів учасників громадських слухань на --1:._ арк.
3. Журнал (відомість) реєстраuії письмових зауважень та пропозиuій, що надійшли протягом громалських слухань. на _і_ арк.

4. Письмові 3ауваження та пропозиції. що надійшли протягом громадських слухань. на_/_ арк.

5. Відповіді субєкта госполарюваиня на запитання, надані після громадських слухань, на~арк.

6. Аудіо- та/або відео3апис громалських слухань.

Головуючий ~
(підпис)

div~ д/а
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

..



ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

т1) на площах

Петрушівського нафтового родовища»
(вид планованої діяльності}

реєстрац;йна справа у Єдиному реєстр; з оцінки впливу на довкілля № 20202135289

Чернігівська область, lчнянський район, с. Бережівка, вул. Миру, буд. 30
(місце проведення громадського слухання)

від 22 червня 2020 року о 12 годині
с. Бережівка

І
Прізвище, ім'я, Рік

І І по батькові (для фізичнuх осіб) народження Контактний
Адреса реєстрації або фактична адреса

і ~о або прізвище, ім'я, по батькові (для \ проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис"
І ., - телефон
І представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб) І

І (для ЮРИДИЧНИХ осіб) осіб) t----І ---- --

І +~ cдr/lWe-и'u І

І І rjUдtftJ.ІM-v~ І

І І

\1. І ~

І

~wико
. -

~tд}

.1. cf~u'l
~\ І

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



Прізвище, ім'я, Рік \

по батькові (для фізичних осіб) народження Контактний Адреса реєстрації або фактична адреса
№ або прізвище, ім'я, по батькові (для

телефон проживання (для фізичних осіб) або адреса Підпис=
представника і найменування фізичних місцезнаходження (для юридичних осіб)

(для юридичних осіб) осіб)
--

~ttt /#?е
J. ~t,d)!ШZ

~~

.

І;.
Іс~~1ttzcv~вkz

~~

.
s #~/h.{/)ф./ ~du-J?~~-~

К-о~ь. .•. ,

JІАР~ Е~74

~-
------

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



№

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичних осіб) або

прізвище, ім'я, по батькові
представника і найменування (для

ЮРИДИЧНИХ осіб}

Рік
народження

(для
фізичних

осіб

Контактний
телефон

Адреса реєстрації або фактична адреса
проживання (для фізичних осіб) або

адреса місцезнаходження (для
юридичних осіб)

Підпис*

Головуючий
(підпис)

~р pfil{).
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



ЖУРНАЛ (ВЩОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

т1 J на плошах

Петрушівського нафтового родовища»
(вид планованої діяльності)

реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20202135289

Чернігівська область, Ічнянський район, с. Бережівка, вул. Миру, буд. 30
(місце проведення громадського слухання)

від 2.2 червня 2020 року о 12 годині
с. Бережівка

!
І

Прізвише, ім'я,
і

No по батькові (цля фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада/ найменування юридичної особи Підпис"
і

з/п

І

по батькові представника (для юридичних осіб)
І

І

,4 ,::;:CJ :/_;
і

І f't.0J s:)~ 0 q_ V] '

1
-1 ~'">, с. J .f,2_~-s=>AO~~І' " Tq

J._) r- <;?'-'- ,,<'.;, І\. Q.._~ о ч7 І ,~,_'q Ч'1' S '-< D ~' ~v n-€ ~L-i .... ~

і

-
І -~- --- ~

- -



№ Прізвище, ім'я,

з/п по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада / найменування юридичної особи Підпис=
по батькові представника (для юридичних осіб)

__;:::>

-------------- -------
--------- 

І----
.,,-____.,,.,

~

--
---/----

_/
/L/ -- ---

~----- .•. '
tl

Головуючий
(підпис)

fae/~ д?О,
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних да1111х вілповілно до Закону України "Про захист персональних лан их".



'·

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли

протягом громадських слухань

«Продовження господарської дія.1ьності з видобування корисних копа,1ин (нафти, rазу, розчиненого у нафті) на площах
Петрушівськоrо нафтового родовища»

(вид планованої діяльності)
реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 20202135289

Чернігівська об,1асть. Ічнянський район, с. Бережівка, вv.1. Миру, буд. 30
(місце проведення громадського слухання)

від 22 червня 2020 року о 12 годині с. Бережівка

Прізвище, імн, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних
осіб) ос•оби, ЩО полає ПИСЬМОВЇ зауваження і пропозиції

Загальна кількість
аркушів

Підпис"

/'/,
fk;uf6Іa1ta 61:аи1еа ~

№_t/lt2-4t)1" t7/t-4(U~te//

Головуючий (під -,--,r-- .~:,т ~
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональиих даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".



БЕРЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ІЧНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16740 .с.Бережівка вул.Миру,30 т.2-84-42

Вих.№03-11/106

Від 22.06.2020р. Департамент екології та природних

ресурсів Чернігівської обласної

державної адміністрації

. '

Бережівська сільська рада звертається до вас із пропозицією.

. Оскільки «Укрнафта » тривалий час використовувала дорогу місцевого
·· значення, це призвело до її руйнування і дорога стала непридатна для ,.,

. використання місцевими жителями. В зв'язку з цим Бережівська сільська
рада пропонує зробити ремонт дороги з центральної вулиці через вулицю
Яблуневу до стаціонарної вишки Петрушівського родовища, а саме викласти
цей шлях бетонними плитами.

Також Бережівська сільська рада пропонує обговорити оплату за
продовження господарської діяльності з видобування корисних копалин на
площах Петрушівського нафтового родовища, а саме сплачувати не тільки
орендну плату за землю, а і відсоток від видобутку нафти згідно чинного

Сільський гол О.В.Кравець



(1) ~~~~АFТА . Публічне акціонерне товариство
«Укрнафта»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
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 б 45 03
fax +3804637 З 21 98

www.ukrnafta.com

.2..l:.. о ь . .2-0 2О № 01/01/11/06/03/03/02-02/1/.62.8
На № в,д _

Сільському голові
Бережівської сільської ради
Кравцю Олександру Васильовичу

Копія: Департамент екології та природних
ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

На Ваш лист від 22.06.2020 р. № 03-11/106, щодо звернення Бережівської сільської
ради Ічнянського району Чернігівської області про надання допомоги в ремонті дороги
НГВУ «Чернігівнафтогаз» інформує про наступне:

Дорога про яку ідеться у вищезгаданому листі не перебуває на балансі ПАТ
«Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз».

Що стосується сплати рентної плати за видобування корисних копалин хочемо
зазначити Вам про те, що ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» згідно Закону України

.. № 1793-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, щодо зарахування рентної
плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату протягом п'яти місяців сплатило 83 756 908,38 грн до обласного бюджету,
частину зазначених коштів може бути направлена на відновлення дорожнього покриття.

Разом з тим повідомляємо про те, що керівництво НГВУ «Чернігівнафтогаз»
розглянуло звернення мешканців сільської громади, щодо відновлення грунтових доріг по
яких виконує рух транспорт НГВУ «Чернігівнафтогаз», дане питання вирішено
(фотофіксацію прикладаємо).

Операційний менеджер управління В.І. Цюпка

Паляниця О.В.

(04637)3-32-16
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