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Відмова у видачі висновку

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент)
за результатами розгляду документів для отримання висновку з оцінки
впливу на довкілля по планованій діяльності з видобування корисних
копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Бережівському
родовищі (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля - 201812466) в межах компетен ції повідомляє наступне.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкіллю> (далі - Закон), суб'єкт господарювання забезпечує
підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за
достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Обов'язкові вимоги до звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено
частиною другою статті б Закону та Додатком 4 Порядку передачі
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля (далі - Порядок), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026.

За результатами опрацювання Звіту з оцінки впливу на довкілля з
продовження видобування корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ
«Укрнафта» на Бережівському родовищі (далі - Звіт), розробленого Науково
дослідним і проектним інститутом ПАТ «Укрнафта», було встановлено
наступне:

За весь період розробки на родовищі пробурено вісім свердловин,
серед яких жодна не експлуатується (з 2013 року діяльність на родовищі не
зпійснюється).

Також у Звіті з ОВД (справа № 201812466) зазначається про
спорудження 1 нової свердловини на Бережівському родовищі протягом 2013
- 2057 рр., проте у Звіті з ОВД відсутні оцінки (опис ймовірних впливів на



довкілля), які мають місце при спорудженні свердловини (при виконанні
підготовчих і будівельних робіт) та при провадженні планованої діяльності
(експлуатації об'єкту), що не відповідає вимогам частини другої статті б
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Окрім того, у Звіті з ОВД
зазначається, що розрахунки впливів від спорудження свердловини буде
проведено у проектній документації, тобто не оцінено вказаним Звітом.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону уповноважений
територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема
величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність
населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі
транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного
початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і
будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний,
короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і
тимчасовий, позитивний і негативний впливи), · передбачених заходів,
спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення
впливу на довкілля, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.

Однак, з огляду на наявну інформацію Звіту з ОВД, дані планованої
діяльності не дають можливості дослідити та оцінити ймовірний вплив на
довкілля при спорудженні нової свердловини, а також подальшу розробку
родовища з урахуванням відсутності діючих свердловин. Отже, по зазначеній
планованій діяльності не представляється за можливе визначити
допустимість чи обгрунтувати недопустимість провадження планованої
діяльності та визначати екологічні умови її провадження.

Крім того, відповідно до вимог Закону та Порядку передачі
документації для надання висновку з. оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 та відповідно до
частини п'ятої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», за результатами розгляду документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля встановлено такі зауваження:

всупереч вимогам Додатку 4 Порядку у Звіті відсутні:
викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану

території та ситуаційна схема з нанесеними джерелами впливу на довкілля;
документи, що підтверджують відповідність планованої діяльності

затвердженій містобудівній документації відповідно до вимог законодавства;
пункт щодо опису основних характеристик планованої діяльності

(зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та
природних ресурсів (води, земель, грунтів, біорізноманіття), які плануються
використовувати;

ризики для здоров'я людей, об'єктів культурної спадщини на
довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій;



дані щодо кількісних характеристик очікуваного шумового
забруднення;

опис та оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності,
зумовленого провадженням планованої діяльності, включаючи роботи з
демонтажу після завершення експлуатації родовища, використанням
природних ресурсів (землі, води), впливом планованої діяльності на клімат, у. . . . . . .тому ЧИСЛІ ЩОДО ВИКИДІВ парникових газів та чутливістю ДlЯЛЬНОСТl до ЗМІНИ

клімату; . . .методів поводження та оцінки впливу промислових стоків;
опис заходів реагування на надзвичайні ситуації.
Також суб'єктом господарювання не подано повідомлення про. . . . . .плановану дгяпьність, яка гпдлягає ошнці впливу на довюлля, до

уповноваженого територіального органу, що є порушенням пункту 1 статті 5
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Вишезааиачена інформація вважається поданням суб'єктом
господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання

. .висновку з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Відповідно до вимог пункту 5 статті 4-1 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Департамент відмовляє. . .у видачі висновку з оцінки впливу на довкшля.

Враховуючи вищевикладене, надання відмови щодо видачі висновку
оцінки впливу на ловкілня є остаточним рішенням, справа в Єдиному реєстрі
оцінки впливу на довкілля за номером 201812466 закрита.

Процедура повторної оцінки впливу на довкілля зшиснюється
відповідно до вимог статті 2 Закону України «Про оцінку впливу на
ДОВКІЛЛЯ>>.
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