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ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

планованої діяльності
«Продовження господарської діяльності з видобування корисних копалин
(нафти, газу, розчиненого у нафті) на площах Петрушівського нафтового

родовища»

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 No 20202135289.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу

на ДОВКІЛЛЯ.
«Продовження господарської діяльності з видобування корисних копалин

(нафти, газу, розчиненого у нафті) на площах Петрушівського нафтового
родовища».

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

. .
ошнку впливу на ДОВКІЛЛЯ».
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5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації:

5 .1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 17 лютого 2020 року.

5.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності «Продовження господарської
діяльності з видобування корисних копалин (нафти, газу, розчиненого у нафті)
на площах Петрушівського нафтового родовища» (далі - звіт з ОВД)
оприлюднено на вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 27 травня 2020 року.

5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на
вебсайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 27 травня 2020 року.

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

ОЦІНКИ впливу на довкшля:
б .1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах

«АИР» від 12 лютого 2020 року No 07 (1224) та «Деснянська правда» від
05 лютого 2020 року № 05 (28720), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «АИР» від 20 травня 2020 року № 21 (13), 1231 та
«Деснянка» від 21 травня 2020 року № 20 (807), копії яких додаються до цього
звпу.

б.З. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
14 лютого 2020 року розміщено на офіційних дошках оголошень Бережівської
сільської ради та Тростянецької сільської ради (підтвердженням факту
оприлюднення є акти та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
26 червня 2019 року розміщено на офіційних дошках оголошень Бережівської
сільської ради та 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 громадськосп:
6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:
Звіт з ОВД з 27 травня 2020 року розміщено

. .у примпцешп
. . .

уповноваженого територіального органу з ОЦІНКИ впливу на довкшля.
6.5.2. У приміщенні органу місцевого самоврядування відповідної

. .. . ..адмішстративпо-територіальпоі одиниці, що може зазнати впливу планованої
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД з 26 травня 2020 року розміщений у приміщенні Бережівської
сільської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, с. Южне та Парафіївської
ОТГ за адресою: вул. Миру, буд. 30, с. Бережівка Ічнянського району,
Чернігівської області.
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6.5.3. У приміщенні суб'єкта господарювання - замовника планованої
. .

діяльності.
Звіт з ОВД з 26 травня 2020 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 надійшли
зауваження і пропозиції від Департаменту культури, молоді та спорту
Чернігівської облдержадміністрації.

Зауваження і пропозиції, що стосувалися неприпустимості проведення
земляних робіт в межах території планованої діяльності, що можуть призвести
до руйнування, зменшення чи пошкодження об' єктів культурної спадщини,
проводити тільки після повного археологічного дослідження цих об' єктів за
рахунок коштів замовників зазначених робіт. Зауваження були враховані у звіті
з ОВД та висновку з ОВД планованої діяльності.

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
17 лютого 2020 року по 16 березня 2020 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з
27 травня 2020 року по 02 липня 2020 року.

9. Протягом терміну громадського обговорення звіту з ОВД до
уповноваженого територіального органу надійшли зауваження і пропозиції від
сільського голови Бережівської сільської ради Ічнянського району Чернігівської
області.

Громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з ОВД
проведено 22 червня 2020 року в приміщенні Бережівської сільської ради за
адресою: вул. Миру, буд. 30, с. Бережівка, Ічнянський район, Чернігівська
область.

!О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості,
отриманих протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.
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№ Прізвище, ім'я, по
№ батькові (для фізичних
п/п осіб), а також

найменування(для
юридичних осіб)
особи, що подає

зауваження 1

пропозиції

Зміст
зауваження чи

пропозиції

Інформація про розгляд*

1. [Сільський голова - оскільки ПАТ «Укрнафта» Враховано частково, листом
Бережівської тривалий час використовувала ПАТ «Укрнафти» НГВУ
сільської ради дорогу місцевого значення, це «Чернігівнафтогаз» від
Ічнянського району призвело до її руйнування і дорога 26.06.2020 №
Чернігівської області стала непридатна для 01/01/11/06/03/03/02-02/1/528
Кравець О. В. використання місцевими надано додаткову

жителями. В зв'язку з цим інформацію: - дорога про яку
Бережівська сільська рада ідеться у вищезгаданому
пропонує зробити ремонт дороги з зауваженні не перебуває на
центральної вулиці через вулицю балансі ПАТ «Укрнафта»
Яблуневу до стаціонарної вишки НГВУ «Чернігівнафтогаз»,
Петрушівського родовища, а саме але керівництво НГВУ
викласти цей шлях бетонними «Чернігівнафтогаз»
плитами; розглянуло звернення

мешканців сільської громади,
щодо відновлення грунтових
доріг по яких виконує рух
транспорт НГВУ
«Чернігівнафтогаз» та дане
питання було вирішено,
шляхом грейдування дороги;

- Бережівська сільська рада - що стосується сплати
пропонує обговорити оплату за рентної плати за видобування
продовження господарської корисних копалин
діяльності з видобування корисних зазначаємо про те, що ПАТ
копалин на площах «Укрнафта» НГВУ
Петрушівського нафтового «Чернігівнафтогаз» згідно
родовища, а саме сплачувати не Закону України № 1793-VIII
тільки орендну плату за землю, а і «Про внесення змін до
відсоток від видобутку нафти Бюджентого кодексу
згідно чинного законодавства України, щодо зарахування
України. рентної плати за

користування надрами для
видобування нафти,
природного газу та газового
конденсату» протягом п'яти
місяців сплатило 83756908,38
грн до обласного бюджету,
частину зазначених коштів
може бути направлено на
відновлення дорожнього
покриття.

* 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.
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11. Додатки (викопіювання) на 39 аркушах:
11.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

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

11.2. Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
письмових зауважень і пропозицій громадськості до звіту з ОВД;

11.3. Протокол громадського слухання із усіма додатками, а саме:
11.3.1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадського слухання;
11.3.2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадського

слухання; ,
11.3.3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій,

що надійшли протягом громадського слухання;
11.3.4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, що надавалися

ним після громадського слухання, не додаються у зв'язку із тим, що на всі. . .питання надано ВІДПОВІДЬ шд час громадського слухання;
11.3.5. Аудіо- та/або відеозапис громадського слухання.

Начальник відділу оцінки впливу. .на довкшля управшння
природоохоронних програм та
бцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу на довкілля уповноваженого органу)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого теригоріального органу)

~
(підпис)

Валентина ГАНЖА , ·
(ініціали, прізви.wе},.~ ..

~атерина САХНЕВИЧ
(підпис) (ініціали, прізвище)

!
"'

Яна Жовтовата (0462) 67-79-14
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№ 7 / 12.02.2020 Інформація

(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)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯrАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІМЯ
ПУ&ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ то·вАРИСТВО «УКРНАФТА))

{НАФТОrАЗОВИДО&УВНЕ УПРАВЛІННЯ «ЧЕРНІrІВНАФТОrАЗ»), код ЄДРПОУ 00135390
1.Іиформаці11 npo суб'скта

rОС:ПОА8РЮВ8ИИІІ
ЮРИАИЧНд дАреса:

пров. Несторівський,
Шевченківський р-н,
Київ, 04053, Україна, тел.
+38(044)5061044

аАреса реєстрацп·
ВіАОКрем11еноrо ПіАРОЗАі11у:

вул. Вокзальна, буд.1, м.
Прилуки, Чернігівська область,
17500, Україна, тел. (04637) 3-32-
16, факс (04637) 3-21-98,

e-mail: Svitlana.Yevdokymova@
Ukrnafta.com .

2. ПАановаиа дІмьнІсn.,
11 харакrерисn~ка, техиІчиІ
мьтериа111ви.

П11анована
характеристика.

Продовження господарської
діяльності з видобування корисних
копалин (нафти, газу, розчиненого
у нафті} на площах Петрушівського
нафтового родовища на підставі
спецдозволу на користування
надрами № 4049 від 04 жовтня
2006 року із терміном дії до 04
жовтня 2026 року наявними
свердловинами.

Згідно з варіантом розробки
(перший} експлуатація відкладів
нафти продовжується наявним
фондом видобувних свердловин,
облаштованих двигунами з
електричним приводом.

Технічна емгеонвінвг: 1.
Провадження планованої

діяльності роторним та турбінним
способом за допомогою бурового
верстата з двигуном внутрішнього
згорання (у приводах зазначених
бурових верстатів утворюється
велика кількість парникових газів
(СО2}}.

Технічна а11ьтернатива 2.
Припинення видобування

корисних копалин (нульова
альтернатива}.

З. МІсце nроваджеии11
ІІІUІиоваиої АІмьиостІ,
територІмьиІ мьтериа111ви*.

Місце проваАЖення пггноввно;
АіЯІІЬНОСТі:

Петрушівське родовище
розташоване в Ічнянському районі
Чернігівської області (Бережівська
та __Тростянецька сільська рада}.

АіЯІІЬНість,

11иСАІ параметри ІІІUІиоваиої
дІмьиостІ (ncnyжиlcn.,
довжина, моща, обсІІr
виробиицпsа тощо)

Петрушівське родовище
відкрите у 1985 році, в дослідно
промислову експлуатацію введене
у 1987 році.

Петрушівське родовище
розташоване в центральній
приосьовій зоні північно-
західної частини Дніпрово-
Донецької западини в межах
Плискунівсько-Лисогорського
виступу Докембрійського
кристалічного фундаменту.
В нижньокам'яновугільних
відкладах Петрушівська площа

ії представлена у вигляді витягнутої
в півні~но-західн_ому напрямку
тераси, роздвено. розломами на
окремі блоки. В межах західного
блоку виділяється Купівське
склепіння. В центральному блоці
знаходиться Верескунівське
склепіння. В опущеному
східному блоці оконтурюється
власне Петрушівське склепіння.
Північніше описаних структур
в припіднятому блоці між
подовжнім і поперечним
порушенням виділяється
Гайове склепіння. Петрушівське
родовище представлене
докембрійськими кристалічними
породами та палеозойськими і
мезокайнозойськими осадовими
відкладами. Поклади нафти
відкриті у відкладах візейського
ярусу нижнього карбону
(горизонти В-26в, В-21, В-20н,
В-20в, В 19в2, В 19в1} в межах
трьох склепінь. Поклади нафти
відзначаються незначними
розмірами і відносяться до типу
пластових, склепінних, деякі
з них ускладнені елементами
літологічного обмеження та
тектонічного екранування
(Петрушівське, Гайове склепіння}.
Колектори теригенні, парового і
порово-тріщинувагого типу.

Площа ліцензійноїділянки згідно
бланку спецдозволу № 4049 від
04 жовтня 2006 р. складає 8,03
км2.

Станом на 01.01.2020 р.
загальний фонд свердловин на

3-5,
м.

обмеження ІІІUІиоваиої
дІмьиостІ 38 ІІІU,териа111вами:

ЩОАО ПІ\дНОВаНОЇАіЯІІЬНОСТі:
- дотримання законодавства у

сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів

санітарно-захисних зон;
дотримання режиму

зон санітарної охорони;
дотримання об'ємів

дозволених викидів в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел
викидів;

дотр'имання дозволених
рівнів шуму;

- допустимі рівні соціального
ризику та ризику впливу на
здоров'я населення;

- здійснення планованої
діяльності в межах відведених
земельних ділянок.

Щодо технічної альтернативи 1
- дотримання законодавства у

сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів

санітарно-захисних зон;
- дотримання режиму зон

санітарної охорони;
- дотримання об'ємів

дозволених 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 межах відведених
земельних ділянок.

ЩОАО технічної а11ьтернативи 2
не розглядаються у зв'язку з

нульовою альтернативою
ЩОАО територіа11ьних

емгеонвін« 1,2.
Територіальні альтернативи не

розглядаються, об'єкт існуючий.
7. НеобхІдиа еколоrо-

Іижеиериа nІдrоювка І захист
територfі 38 мьтериа111вами:

ЩОАО п/еновгно; Аія11ьності:
В процесі провадження

планованої діяльності
використовуватиметься закрита
система збору.

В основу видобування,
транспортування та підготовки
продукції закладаються технології,

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

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

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

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

Вплив на
опосередкований
присутність людей
нафтогазового
шумовий вплив;

ЩоАо технічної а11ьтернативи 1
Вплив на клімат·та мікроклімат

- не впливає.
Вплив

довкімя відсутні.
U. Планований

обсІІr АОСІ\Іджеиь та рІвеиь
А8Та/\138цІї Інформації, що
nwuirac вКІUОІІеиию АО звІту з
оцінки вмиву на довкІмя

Згідно вимог статті 6 Закону
України -Про оцінку впливу на
довкімя•.

12. Процедура оцінки
вмиву на АОВкІмя та
МОЖАИвостІ А/\11 участі в нІй
rроМ8АСЬКостІ:

Планована суб'єктом
господарювання д1яльність

фауну - підлягає оцінці впливу на довкімя
вплив: відповідно до Закону України -Про

та споруд, оцінку впливу на довкімя•. Оцінка
обладнання, впливу на довкімя - це процедура,

що передбачає:
- . підготовку суб'єктом

господарювання звіту з оцінки
впливу на довкімя;

геологічне - проведення
порушення обговорення

діяльності;
- аналіз уповноваженим

органом звіту з оцінки
впливу на довкімя, будь-якої
додаткової інформації, яку
надає суб'єкт господарювання,
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 довкімя, що
враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п'ятим
ЦЬОГО пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на
на рослинний світ - довкімя уповноважений орган,
порушення трав'яного виходячи з оцінки впливу на

довкімя планованої діяльності,
фауну - визначає допустимість чи

вплив: обгрунтовує недопустимість
та споруд, провадження планованої
обладнання, діяльності та визначає екологічні

умови її провадження.
Забоооняється оозnочинати

на
середовище
рельєфу.

Вплив на атмосферне повітря
- викиди забруднюючих речовин
від стаціонарних і пересувних
джерел викидів, шумовий вплив;
інтенсивне газопроявлення,
які можуть переходити у
фонтанування.

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

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

Вплив на грунти - механічне
порушення грунтового покриву,
можливе забруднення в результаті
виникнення аварійних ситуацій;
попадання рідких відходів буріння,
в т.ч. фільтрату із земляних
амбарів, в водоносні горизонти та
грунт,

Вплив
можливе
покриву.

Вплив на
опосередкований
присутність людей
нафтогазового
шумовий вплив.

Об'єкти природно-заповідного

громадського
планованої

Протягом 20 робочих днів
з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого
органу .громадськість має право
надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження
і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкімя.

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

У разі отримання таких
зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкімя та
передані суб'єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання}. Особи, що
надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою
згоду на обробку їх персональних
даних. Суб'єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкімя зобов'язаний
врахувати повністю, врахувати
частково або обrрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі
громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки
впливу на довкімя. Детальна
інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкімя.

14. РІwеиия про
провадження ІІІUІиоваиої
дІмьностt:

Згідно чинного законодавства
України рішенням про
провадження даної планованої
діяльності буде висновок з
оцінки впливу на довкімя,
для продовження терміну
лії Спеuіального лозволv на
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корисних копалин (нульова літологічного обмеження та
альтернатива). тектонічного екранування

З. Місце провадження (Петрушівське, Гайове склепіння).
ІІІUІнованої АІІІІ\ЬНОС'ІІ, Колектори теригенні, парового і
териrорІмьнІ мьтерн11111ви*. порово-тріщинуватого типу.

Місце провадження планованої Площа ліцензійної ділянки згідно
діяльності: бланку спеuдозволу № 4049 від

Петрушівське родовище 04 жовтня 2006 р. складає 8,03
розташоване в Ічнянському районі км2.
Чернігівської області (Бережівська Станом на 01.01.2020 р.
та Тростянецька сільська рада). загальний фонд свердловин на
Найбільший населений пункт родовищі складає 8 свердловин
- м. Ічня на відстані ЗО км із них: 4 ліквідовані №№ 1,5,8,70.
від родовища. Найбільшими Свердловини №№ 7,9,10
населеними пунктами в районі знаходяться у п'єзометричному
родовища є села Бережівка та фонді. Свердловина №6 в
Іваниця. консервації.

Місце провадження планованої З початку експлуатації відібрано
діяльності: територіальні 81,7 % від початкових видобувних
альтернативи 1, 2. запасів нафти що становить

Територіальні альтернативи не 169,05 тис. т нафти. Родовище
розглядаються (об'єкт існуючий, знаходиться на завершальній
родовище введене в дослідно- стадії розробки.
промислову експлуатацію з 1987 Державним балансом України
року). обліковані видобувні запаси

Територія провадження вуглеводнів в об'ємі 207 тис. т
планованоїдіяльності обмежується нафти.
координатами кутових точок Нафта, що видобувається з
ділянки родовища, що зазначені свердловин родовища по системі
в спеціальному дозволі на трубопроводів поступає на ГЗУ-
користування Ярошівка, де здійснюється

4.СоцІаАьно-економІчннй індивідуальний замір дебіту
вмив ІІІUІнованої АІІІІ\ЬностІ. свердловин по нафті і газу. Після

Видобування нафти та газу - цього продукція Петрушівського
джерело поповнення місцевого та родовища поступає на дне
державного бюджетів, зміцнення Ярошівка, а далі на дне-
паливно-енергетичної бази Талалаївка Талалаївського ЦВНГ.
України. Далі нафта з ДНС-Талалаївка

Місцеве населення зацікавлене подається на Гнідинцівський ГПЗ
у розвитку нафтогазовидобувної для підготовки (обезсолення,
галузі, оскільки поряд з обезводнення, тощо).
забезпеченням його зайнятість Підготовлена нафта
та отримуються додаткові кошти разом з нафтою, видобутою
у вигляді податків до місцевих на інших родовищах
бюджетів з їх подальшим НГВУ ,Чернігівнафтогаз•
розподілом між бюджетами різних відвантажується в
рівнів. систему трубопроводів ПАТ

5.ЗаrмьнІ технІчнІ ,Укртранснафта•.
харакrеристики, у fOMY 6. ЕкоАоrІчнІ та ІнwІ

На підприємстві «Хутір" у сем
Бугаків НемирIвського району
Вінницької області виявили
загибель птиці від пташиного
грипу. Загибель птахів на
підприємстві сталася 18 січня
2020 року. Дослідженні відібраних
проб біоматеріалу в Державному
науково-дослідному інституті
з хабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної
експертизи встановило діагноз -
грип птиці.

Остання велика епідемія
пташиного грипу спостерігалася
в Європі взимку 2016-2017
років - збудник захворювання
потрапив разом з перелітними
птахами з Азії. Тоді довелося вбити
сотні тисяч птахів, щоб запобігти
подальшому поширенню вірусу.

Що таке mаwиний rpнn і чи

7. Необхідна еКОІ\ОrО-
Інженерна nІдrотовка І захист
териrорІї за мьтерн11111вами:

Щодо планованоїдія11ьності:
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.

Щодо технічної а11ьтернативи 1
З метою запобігання

забруднення поверхні
майданчика залишками масел та
сажі, які викидаються при роботі
дизельних двигунів, колектори
ДВЗ обладнуються металевими
піддонами. Ділянки грунту, які
можуть бути забруднені ПММ,
обробляються ефективним
сорбентом та деструктором
вуглеводнів нафти біопрепаратом
"Еконадін".

Щодо технічної а11ьтернативи 2
Не розглядаються у зв'язку з

нульовою альтернативою.
Щодо територіа11ьних

а11ьтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не

розглядаються, об'єкт існуючий.
В.Сфера, джереАа та види

моЖАІІвоrо вмиву на довкІмя:
Щодо планованоїдія11ьності:
Вплив на клімат та мікроклімат

- не впливає.
Вплив

середовище
рельєфу.

Вплив на атмосферне повітря -
викиди забруднюючих речовин від
стаціонарних і пересувних джерел
викидів, шумовий вплив.

на геологічне
порушення

c::IMUdlJltl, І:) І:)UДVПV\.,ПІ ІVJ.ІІ'І>JVІІІrІ ,._..

грунт,
Вплив на рослинний світ -

можливе порушення трав'яного
покриву.

Вплив на
опосередкований
присутність людей
нафтогазового
шумовий вплив.

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

Щодо технічної а11ьтернативи 2
Не розглядаються у зв'язку з

нульовою альтернативою.
Щодо територіа11ьних

а11ьтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не

розглядаються, об'єкт існуючий.
9. Нмежиість ІІІUІНОВ8НОЇ

АІІІІ\ЬНоС'ІІ АО nepwoї чи АРУrої
катеrорІї видів АІІІІ\ЬНоС'ІІ та
об'єкrt~ якІ можуп. м11111
значним вмив на р.овкІмя
та nlд/Ulraюn, оцінці вмиву
на довкІІ\АR (зазначиrи
вІдnовІдний nункr І частину
cтant З закону Україин "Про
оцінку вмиву на р.овкІмя"

Належність до другої категорія
видів планованої діяльності
та об'єктів (у відповідності з
пунктом З частини З статті З
Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля•) видобування
корисних копалин, крім корисних
копалин місцевого значення, які
видобуваються землевласниками
чи землекористувачами в
межах наданих їм земельних
ділянок з відповідним цільовим
використанням.

10. НаявнІсть пІдстав
А/\11 здІйснення оцінки
-rранскордонноrо вмиву на
р.овкІмя

Підстави для здійснення оцінки
транскордонного впливу на

ЦDVIV IIVL.llf-\V'""'.._.,,,.,.,

У висновку з оцінки впливу на
довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на
довкімя планованої діяльності,

фауну - визначає допустимість чи
вплив: обrрунтовує недопустимість

та споруд, провадження планованої
обладнання, 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
і можливості громадськості
для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим
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 надавати
будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на
довкімя та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніш~ про
процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу
на довкімя буде повідомлено
в оголошенні про початок
громадського обговорення.

13. rромадське обrоворення
обсяrу дОСАІджень та рівня
депм.Ізації Інформації, що
nІдмrає вКІUОченню до звhу з
оцінки вмиву на довкІмя:

РИП ПТИЦІ!
небезпечний вІн А/\11 І\ІОдеЙ? яйценесення та захворювання

Пташиний або курячий григі - системи дихання, а також
це вірус, який часто призводить протікати у миттєвій формі,
до смерті заражених птахів. Иого викликаючи швидку загибель птиці
збудник переносять дикі перелітні від системного ураження без буд
птахи. Деякі зі штамів пташиного яких завчасних симптомів.
грипу можуть вражати не лише Лікування високопатогенного
птахів, але и свиней чи людей. пташиного грипу не розроблено!!!

Свійські птахи можуть бути /},/,.я специфічної профілактики
інфіковані вірусом пташиного використовують атенуйовані або
ерипу через безпосередні контакти інактивовані вакцини.
з інфікованими водоплавними /},/,.я профілактики захворювання Інформувати
чи іншими птахами, або через птиці власникам необхідно: ветеринарну службу
контакт із поверхнею (земля, здійснювати господарські про наявність птиці .
глина чи клітки), або з матеріалами та ветеринарні заходи, які проведення . необхісних
(вода або корм), що були заражені забезпечуватимуть попередження профвактичних заход1в; . . .
вірусом. виникнення захворювання птиці; .- на вимогу спешамспв

Які симmоми mawннoro - здійснювати купівлю-продаж вєтвринарнш медицини надавати
rpиny у свійської mнці? птиці в місцях санкціонованої, до_м~шню птицю для проведення

Інфекція серед свійської птиці торгівлі тільки при наявності кмнічного огляду;
може бути безсимптомною ветеринарних супровідtіИХ - притримуватись режиму
або викликати зменшення документів; закритого типу (не допускати

14. РІwення про
провадження ІІІUІнованої
АІЯЛЬноС'ІІ:

Згідно чинного законодавства
України рішенням про
провадження даної планованої
діяльності буде висновок з
оцінки впливу на довкімя,
для продовження терміну
дії Спеціального дозволу на
користування надрами (частина
З статті 11 Закону України -Про
оцінку впливу на довкілля•)

(вид рішення відповідно до
статті 11 Закону України "Про
оцінку вп11иву на довкілля")

що видається Департаментом
екології та природних ресурсів
Чернігівської Од.А

(орган, до повноважень якого
на11ежить прийняття такого
рішення)

15. Усі зауваження І
пропозиції rромадськостІ АО
ІІІUІНОВ8НОЇ NІІІ\ЬНоС'ІІ, обсяrу
дОСАІджень та рІвня детмІзацІї
Інформації, що nІдмrає
ВКІUОЧеННІО АО звhу З оцінки
вмиву на довкІмя, необхідно
надсИ/\8111 р.о:

Відділу оцінки впливу на
довкілля Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівськоі
обласної державної адміністрації

Поштова адреса: пр. Миру,
14, м. Чернігів, 14000, тел.(0462)
677-914

ЕІ\екrронна адреса: deko_
post@cg.gov.ua

Контакrна особа:
Кузнєцов Сергій Олексійович

- начальник відділу оцінки
впливу на довкімя Департаменту
екології та природних ресурсів
Чернігівськоі обласної державної
адміністрації.

вигулу (виходу) домашньої птиці за
межами дворової території);

- утримувати різних види птахів
окремо;

- виключити можливість
контакту домашньої птиці з
дикими, особливо водоплавними,
і синантропними птахами;

- не допускати сторонніх осіб в
мі_сця утримання домашньої птиці;

- проводити термічну обробку
кормів перед згодовуванням;

- забій домашньої птиці,
призначеної для реалізації
в торгівлі, здійснювати на
спеціалізованих підприємствах;

- проводити ретельне
очищення та дезінфекцію всіх
приміщень і території;

- проводити знезараження
посліду та підстилки шляхом
спалювання або біотермічним
методом;

- дотримуватися правил

особистої гігієни при догляді за
птицею (змінний одяг та взуття,
мити руки з милом, патрати в
рукавичках і т.п.).

При ознаках захворювання
чи незвичній поведінці птиці,
у випадку масової загибелі
необхідно_ терміново сповістити
тєригошаеьнии орган
Держпродспоживслужби у вашому
раионі!

Що станеться коІ\И не
nовідомиrи про хворобу?

Швидке поширення грипу
на певній території призведе
до значних. економічних
збитків внаслідок зниження
продуктивності та загибелі птиці.

3 nоваrою ПрИІ\уцьке
міськрайонне упраВАіння

fOI\OSHOrO упраІІІІІння
Аержnрод.споживі:Аужбн в

Черніrівськlн обАВсп
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ІІІ №s (28720), в лютого 2020 ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмнимизасобами ве
дення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

1. Інформація про суб'єкта господарювання
юридична адреса:
пров. Несторівський, 3-5,Шевченківський р-н, м.

Киів, 04053, Україна, тел. +38(044)5061044
адреса реестроиіі відокремленого підрозділу:
вул. Вокзальна, буд.1, м.Прилуки, Чернігівська

область, 17500, Україна, тел. (04637) 3-32-16, фіf<с
(04637) 3-21-98, e-mail:Svitlana.Yevdokymova@
Ukrnafta.com

2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Продовження господарської діяльності з видобу

вання корисних копалин (нафти, газу, розчиненого
у нафті) на площах Петрушівського нафтового ро
довища на підставі спеuдозволу на користування
надрами № 4049 від 04 жовтня 2006 року із термі
ном діі до 04 жовтня 2026 року наявними свердло
винами.

Згідно з варіантом розробки (перший) експлуата
ція відкладів нафти продовжується наявним фондом
видобувних свердловин, облаштованих двигунами з
електричним приводом.

Технічна альтернатива 1.
Провадження планованої діяльності роторним та

турбінним способом за допомогою бурового вер
стата з двигуном внутрішнього згорання (у приводах
зазначених бурових верстатів утворюється велика
кількість парникових газів ((0

2
)).

Технічна альтернатива 2.
Припинення видобування корисних копалин

(нульова альтернатива).
3. Місце провадження планованої діяльності,

територіальні альтернативи".
Місце провадження планованої діяльності:
Петрушівське родовище розташоване в Ічнян

ському районі Чернігівської області (Бережівська та
Тростянецька сільські ради). Найбільший населений

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА»

(НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ))), КОД ЄДРПОУ 00135390
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкімя.

Площа ліцензійної ділянки згідно бланку спец- Вплив на клімат та мікроклімат - не впливає.
дозволу № 4049 від 04 жовтня 2006 р. складає 8,03 Вплив на геологічне середовище - порушення
км'. рельєфу.

Станом на 01.01.2020 р. загальний фонд сверд- Вплив на атмосферне повітря - викиди забруд-
ловин на родовищі складає 8 свердловин із них: 4 нюючих речовин від стаціонарних і пересувних
ліквідовані №№ 1,5,8,70.Свердловини №№ 7,9,10 джерел викидів, шумовий вплив.
знаходяться у п'єзометричному фонді. Свердловина Вплив на підземні води - можливе забруднення
№6 в консервації. в результаті виникнення аварійних ситуацій, посту-

З початку експлуатації відібрано 81,7 % від плення вуглеводнів та пластових вод.
початкових видобувних запасів нафти що становить Вплив на поверхневі води - можливе забруднен-
169,05 тис. т нафти.Родовище знаходиться на завер- ня в результаті виникнення аварійних ситуацій.
шальній стадії розробки. Вплив на грунти - механічне порушення грун-

Державним балансом України обліковані видо- тового покриву, можливе забруднення в результаті
бувні запаси вуглеводнів в об'ємі 207 тис. т нафти. виникнення аварійних ситуацій.

Нафта, що видобувається з свердловин родови- Вплив на рослинний світ - можливе порушення
ща по системі трубопроводів поступає на ГЗУ-Яро- трав'яного покриву.
шівка, де здійснюється індивідуальний замір дебіту Вплив на фауну - опосередкований вплив: при-
свердловин по нафті і газу. Після цього продукція сутність людей та споруд, нафтогазового обладнан-
Петрушівського родовища поступає на ДНС-Ярошів- ня, шумовий вплив;
ка, а далі на ДНС-Талалаівка Талалаївського ЦВНГ. Щодо технічної альтернативи 1

Далі нафта з ДНС-Талалаівка подається на Вплив на клімат та мікроклімат - не впливає.
Гнідинцівський ГПЗ для підготовки (обезсолення, Вплив на геологічне середовище - порушення
обезводнення, тощо). рельєфу.

Підготовлена нафта разом з нафтою, видобутою Вплив на атмосферне повітря - викиди забруд-
на інших родовищах НГВУ «Чернігівнафтогаз», нюючих речовин від стаціонарних і пересувних
відвантажується в систему трубопроводів ПАТ «Укр- джерел викидів, шумовий вплив; інтенсивне газо-
транснафта». проявлення, які можуть переходити у фонтанування.

6. Екологічні та інші обмеження планованої Вплив на підземні води - можливе забруднення
діяльності за альтернативами:

Щодо планованої діяльності:
дотримання законодавства у сфері паво-

дження з відходами;
дотримання розмірів санітарно-захисних

зон;
дотримання режиму зон санітарної охо-

рони;
дотримання об'ємів дозволених викидів в

атмосферне повітря від стаціонарних джерел ви-

в результаті виникнення аварійних ситуацій, посту
плення вуглеводнів та пластових вод.

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

Вплив на грунти - механічне порушення грун
тового покриву, можливе забруднення в результаті
виникнення аварійних ситуацій; попадання рідких
відходів буріння, в т.ч.фільтрату із земляних амбарів,
в водоносні горизонти та грунт,
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враховує результати аналізу, передбаченого абза
цом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом
лення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допусти
мість чи обгрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
П провадження.

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

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

На стадії громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25
робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Де
тальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено
в оголошенні про початок громадського обговорен
ня.

13. Громадське обговорення обсяrу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
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територіальні альтернативи·.
Місце провадження планованої діяльності:
Петрушівське родовище розташоване в Ічнян

ському районі Чернігівської області (Бережівська та
Тростянецька сільські ради). Найбільший населений
пункт - м. Ічня на відстані 30 км від родовища. Най
більшими населеними пунктами в районі родовища
є села Бережівка та Іваниця.

Місце провадження планованої діяльності: тери
торіальні альтернативи 1, 2.

Територіальні альтернативи не розглядаються
(об'єкт існуючий, родовище введене в дослідно-про
мислову експлуатацію з 1987 року).

Територія провадження планованої діяльності
обмежується координатами кутових точок ділянки
родовища, що зазначені в спеціальному дозволі на
користування

4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності.

Видобування нафти та газу - джерело поповнен
ня місцевого та державного бюджетів, зміцнення
паливно-енергетичної бази Украіни.

Місцеве населення зацікавлене у розвитку на
фтогазовидобувної галузі.оскільки поряд з забез
печенням його зайнятості отримуються додаткові
кошти у вигляді податків до місцевих бюджетів з
іх подальшим розподілом між бюджетами різних
рівнів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяr виробництва тощо)

Петрушівське родовище відкрите у 1985 році,
в дослідно-промислову експлуатацію введене у
1987році.

Петрушівське родовище розташоване в цен
тральній приосьовій зоні північно-західної частини
Дніпрова-Донецької западини в межах Плиску
нівсько-Лисогорського виступу Докембрійського
кристалічного фундаменту. В нижньокам'яновугіль
них відкладах Петрушівська площа представлена у
вигляді витягнутої в північно-західному напрямку
тераси, розділеної розломами на окремі блоки.
В межах західного блоку виділяється Купівське
склепіння. В центральному блоці знаходиться
Верескунівське склепіння. В опущеному східному
блоці оконтурюється власне Петрушівське склепін
ня. Північніше описаних структур в припіднятому
блоці між подовжнім і поперечним порушенням
виділяється Гайове склепіння. Петрушівське родови
ще представлене докембрійськими кристалічними
породами та палеозойськими і мезокайнозойськими
осадовими відкладами. Поклади нафти відкриті
у відкладах візейського ярусу нижнього карбону
(горизонти В-26в, В-21, В-20н, В-20в, В19в2, В19в,) в
межах трьох склепінь.Поклади нафти відзначаються
незначними розмірами і відносяться до типу пласто
вих, склепінних, деякі з них ускладнені елементами
літологічного обмеження та тектонічного екрану
вання (Петрушівське, Гайове склепіння). Колектори
теригенні, парового і порово-тріщинуватого типу.

зон;

рони;
дотримання об'ємів дозволених викидів в

атмосферне повітря від стаціонарних джерел ви
кидів;

дотримання дозволених рівнів шуму;
допустимі рівні соціального ризику та ризи

ку впливу на здоров'я населення;
здійснення планованої діяльності в межах

відведених земельних ділянок.
Щодо технічної альтернативи 1

дотримання законодавства у сфері пово
дження з відходами;

дотримання розмірів санітарно-захисних
зон;

рони;

дотримання режиму зон санітарної охо-

дотримання режиму зон санітарної охо-

дотримання об'ємів дозволених викидів в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел ви
кидів;

дотримання дозволених рівнів шуму;
допустимі рівні соціального ризику та ризи

ку впливу на здоров'я населення;
здійснення ппанованоі діяльності в межах відве

дених земельних ділянок.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються у зв'язку з нульовою альтер

нативою
Щодо територіальних альтернатив 1,2.
Територіальні альтернативи не розглядаються,

об'єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка

і захист території за альтернативами:
Щодо планованої діяльності:
В процесі провадження планованої діяльності

використовуватиметься закрита система збору.
В основу видобування, транспортування та

підготовки продукціі закладаються технології, які
відповідають вимогам міжнародного стандарту ІСО
14001-2005.

Інженерна підготовка і захист території здійсню
ється існуючою на родовищі інфраструктурою.

Щодо технічної альтернативи 1
З метою запобігання забруднення поверхні

майданчика залишками масел та сажі, які викида
ються при роботі дизельних двигунів, колектори ДВЗ
обладнуються металевими піддонами.Ділянки грун
ту, які можуть бути забруднені ПММ, обробляються
ефективним сорбентом та деструктором вуглеводнів
нафти біопрепаратом "Еконадін",

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються у зв'язку з нульовою альтер

нативою.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не розглядаються,

об'єкт існуючий.
8. Сфера.джерела та види можливого,впли-

ву на довкілля: '
Щодо планованої діяльності:

тового покриву, можливе забруднення в результаті
виникнення аварійних ситуацій; попадання рідких
відходів буріння, в т.ч.фільтрату із земляних амбарів,
в водоносні горизонти та rрунт.

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

Вплив на фауну - опосередкований вплив: при
сутність людей та споруд, нафтогазового обладнан
ня, шумовий вплив.

Об'єкти природно-заповідного фонду на терито
рії родовища відсутні;

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються у зв'язку з нульовою альтер

нативою.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Територіальні альтернативи не розглядаються,

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 підля
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо
відний пункт і частину статті 3 Закону Украіни "Про
оцінку впливу на довкілля"

Належність до другої категорія видів планованої
діяльності та об'єктів (у відповідності з пунктом 3 ча
стини 3 статті 3 Закону Украіни «Про оцінку впливу
на довкілля») видобування корисних копалин, крім
корисних копалин місцевого значення, які видобу
ваються землевласниками чи землекористувачами в
межах наданих ім земельних ділянок з відповідним
цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяr досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до
зві'І)' з оцінки впливу на довкілля

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

12. Процедура оцінки вмиву на довкілля та
можливості для участі в ній rромадськ(?сті:

Планована суб'єктом господарювання діяльність
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону Украіни «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що пе
редбачає:

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

проведення громадського обговорення
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 транскордонного впливу, іншої
інформації;

надання уnовноваженим органом моти
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що

ня.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень

та рівня деталізації інформації, що nідnяrає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов
новаженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку ваших
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня іх отримання). Особи, що надають за
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку персональних даних. Суб'єкт
господарювання під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повні·
стю, врахувати частково або обфунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у
процесі громадського обговорення обсягу дослі
джень та 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 діяль
ності:

Згідно чинного законодавства Украіни рішенням
про провадження даної планованої діяльності буде
висновок з оцінки впливу на довкілля, для продов
ження терміну діі Спеціального дозволу на користу
вання надрами( частина 3 етапі 11 Закону Украіни
«Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до етапі 11 Закону
Украіни "Про оцінку впливу на довкілля")

Що вилається департаментом екології та при
родних ресурсів Чернігівської Одд

(орган, до повноважень якого належить прийняття
такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськос-
ті до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включен
ню до зві'І)' з оцінки впливу на довкімя, необхідно
надсипати до:

Відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту
екології та природних ресурсів Чернігівської облас
ної державної адміністрації

Поштова адреса: пр.Миру, 14, м. Чернігів, 14000,
тел.(0462) 677-914 .

Електронна aдpeca:deko post@cg gov ua
Контактна особа: Кузнєцов Сергій Олексійович

- начальник відділу оцінки впливу на довкілля Де
партаменту екології та природних ресурсів Чернігів
ської обласної державної адміністрації.
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ВІД .f//_ (},2_ 2020 року с. Тростянець

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 Тростянецької сільської ради

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

. ,

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 Петрушівському родовищі. :.

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.

..



Фотофіксація розміщення повідомлення про планову діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля Петрушівського родовища

(Тростянецька сільська рада)

'•·
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2020 року с. Бережівка

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 Бережівської сільської ради

. ,

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень
Бережівської 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 Петрушівському родовищі. :.

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.
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Фотофіксація розміщення повідомлення про планову діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля Петрушівського родовища

(Бережівська сільська рада)
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000, тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_pos{@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 38709568

На № від _

ПАТ «Укрнафта»

І-П'ДУ «Чернігівнафтогаз»
17500,Чернігівська обл., м. Прилуки,

вул. Вокзальна, буд. 1.

.

Про надання зауважень та пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації на виконання пункту 7 статті 5 Закону України «Про

.. оцінку впливу на довкілля» надає копії зауважень до планованої діяльності
«Продовження господарської діяльності з видобування корисних копалин
(нафти, газу розчиненого нафті)на площах Петрушівського нафтового
родовища», справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
20202135289, отриманих від Департаменту культури і туризму,
національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації.

Нагадуємо, що згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» та додатку 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017
№ 1026 «Про 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» в
звіті з оцінки впливу на довкілля зазначеної планованої діяльності необхідно
обов'язково вказати врахування наданого зауваження.

Додаток: лист Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій Чернігівської облдержадміністрації від 02.03.2020 № 15-753/8 на 2 арк в
1 екз.

Директор Катерина САХНЕВИЧ

Сергій Кузнецов (0462) 67-79-Іq,f
N



УКРАЇІJА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, І 4000, тел./факс: (0462) 67-62-63, e-mail: depcultch@gmail.com, сайт:

www.depkms.cg.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 02231672

На№ __ ВІД

Департамент екології та природних ресурсів

Чернігівської обласної державної адміністрації

Зауваження. . .до повідомлення про плановану дгяльнтсть
НГДУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»

щодо «Продовження господарської діяльності з видобування корисних
копалин (нафти, газу, розчиненого у нафті) на площах Петрушівського

нафтового родовища»

Унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності: 20202 І 35289

Департамент культури, молоді та спорту Чернігівської
облдержадміністрації, як орган виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини у Чернігівській області, доводить до відома всіх, кого це може
стосуватись, що в зоні запланованих робіт можуть знаходитися об'єкти
археологічної спадщини, які зазнають пошкодження чи знищення під час
запроектованих земляних та будівельних робіт.

Для забезпечення збереження цих об'єктів археологічної спадщини,
недопущення їх пошкодження, руйнування чи знищення, у відповідності до
вимог п. З ст. 37 Закону України ~Про охорону культурної спадщини» на
погодження до Департаменту необхідно надати проектну документацію з
детальними картографічними матеріалами щодо запланованих земляних робіт.

Попереджаємо, що у випадку потрапляння зазначених об'єктів у зону
робіт, необхідно буде передбачити їх охоронні археологічні дослідження.
Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»,
будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до
руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини,
проводяться тільки після повного археологічного дослідження цих об'єктів за
рахунок коштів замовників зазначених робіт.
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кримінальна відповідальність (ст. 44 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»,
ст. 92 КУпАП, ст. 298 ККУ).

Директор Олександр ЛЕВОЧКО

. ,,.

Ірина Мироненко
77,46-33

..
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ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

МЕБЛЕВІ
МАНДРИ

nрода
(кімната, norpiб)

у авrокооп. ((&уревісник,.,
р-н санстанqії

Гарантія. Дизайн.
Інтер'єрні рішення.

05

Безпечне обладнання.
Сертифікат якості на плівку

066 747 57 91
71.067 792 22 28

Жалюзі
від 130 грн.

09511222 75



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

20202135289. _
(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок
громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пунікті 1 цього
оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування
зауважень і пропозицій
громадськості до планованої
діяльності.

1. Пмнована АІІІІ\ЬНІСТЬ
Продовження господарської

діяльності з видобування
корисних копалин (нафти,
газу, розчиненого у нафті)
на площах Петрушівського
нафтового родовища на підставі
спецдозволу на користування
надрами № 4049 від 04 жовтня
2006 року із терміном дії до 04
жовтня 2026 року наявними
свердловинами.

Петрушівське родовище
розташоване в Ічнянському
районі Чернігівської області
(Бережівська та Тростянецька
сільська рада). Найбільший
населений пункт - м. Ічня на
відстані ЗО км від родовища.
Нзйбільшими населеними
пунктами в районі родовища є
села Бережівка та Іваниця.

(загальні технічні
характеристики, у тому числі
параметрипланованоїдіяльності

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

2. Суб'єкr rосnомрюванн11
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ

УПРАВЛІННЯ
«ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА». код

ЄдРПОУ -0013657

ОГОЛОШЕННЯ
про початок rромаАськоrо обrоворення звіту

з оцінки ВПJ\ИВУ на AOBKiJ\J\Я
(повне найменування

юридичноїособи, кодзгідно з
ЄДРПОУабо прізвище, ім'я та
по батьковіфізичноїособи -

підприємця, ідентифікаційний
кодабо серія та номер

паспорта (для фізичних
осіб, які через своїреліrійні
переконання відмовляються

від прийняттяреєстраційного
номера обліковоїкартки

платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному
контролюючомуоргану імають

відміткуупаспорті),
Юридична адреса

пров. Несторівський, 3-5,
Шевченківський р-н,

м. Київ, 04053, Україна, тел.
+38(044)506-10-44

місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження
діяльностіфізичноїособи -

підпрііємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер

телефону)
З. Уповноважений орrан,

11кий забезпечує nровценн11
rромадськоrо обrоворенн11

Департамент екології
та природних ресурсів
Чернігівської обласної
державної адміністрації Поштова
адреса: пр. Миру, 14, м. Чернігів,
14000, тел.(0462) 677-914,
електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua, контактна особа:
Кузнєцов Сергій Олексійович -
начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Департаменту
екології та природних ресурсів
Чернігівської обласноїдержавної
адміністрації.

(найменування
уповноваженого органу,
місцезнаходження, номер

телефону та контактна особа)

4. ПроцеАУра nрнйнятт11
ріwеин11 про nровадженн11
nмнованої АіrtАьност/ та
орrан, 11кий розr/UІАіІТІІме
резуАьтати оцІнкн ВПІ\Нву на
AOBIW\I\II

Відповідно до законодавства
рішенням про провадження
даної планованої діяльності
буде висновок з оцінки впливу
на довкілля. для продовження
терміну дії Спеціального дозволу
на користування надрами.
що видається департаментом
екології та природних ресурсів
Чернігівської ОдА

(видрішення пра
провадження планованої

діяльності, орган,
уповноважений його видавати,

нормативнийдокумент; що
передбачає його вида'(У)

5. Строки, тривалість
та nopftAOK rром&Аськоrо
обrоворенн11 зв/ту з
оцІнки ВПІ\Нву на АОВк/1\1\11,
вКІUОчаючи інформацІю про
час І місце усіх заманованих
rрОМВАСЬКНХ САухань

Тривалість громадського
обговорення становить _25_
робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 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
обгрунтування, Зауваження та
пропозиції можуть подаватися
в письмовrи 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 (перші)
відбудуться 22 червн11 2020
року о 12.00 в приміщенні
Бережівської сільської ради
за адресою: Чернігівська обл.,
Ічнянський р-н, с. Бережівка. ВУЛ.
Мирv. ЗО

(зазначитидату, час, місце та
адресупроведення громадських

слухань)
Громадські слухання (другі)

відбудуться не передбаче
НО

(вказатидату, час, місце та
адресупроведення громадських

слухань)
6. Уповноважений

центрмьний орrан
або уповноважений
тернторімьний орrан, що
забезпечує АОстуn АО зв/ту з
оцІнкн ВПІ\Нву на АОВкіІ\І\ІІ та
Іншої АОстуnної інформац/ї
ЩОАО ПІ\аНОВаНОЇ АіІІІ\ЬНОсті

Департамент екології
та природних ресурсів
Чернігівськоїобласної державної
адміністрації Поштова адреса:
пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000,
тел.(0462) 677-914, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.
ua, контактна особа: Кузнєцов
Сергій Олексійович - начальник

відділу оцінки впливу на
довкілля Департаменту
екології та природних ресурсів
Чернігівськоїобласноїдержавної
адміністрації

(зазначити найменування
органу, місцезнаходження,

номер телефону та контактну
особу)

7. Уповноважений
центрмьннй орrан
або уповноважений
тернторі81\Ьний орrан, АО
11коrо НВА8ютьс11 зауваженн11
і пропозиції, та строки
НВАВННІІ зауважень і
пропозицій

Департамент екології
та природних ресурсів
Чернігівської обласної
державної адміністрації Поштова
адреса: пр. Миру, 14, м. Чернігів,
14000, тел.(0462) 677-914,
електронна адреса: deko_post@
cg.gov.ua, контактна особа:
Кузнєцов Сергій Олексійович -
начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Департаменту
екології та природних~
Чернігівськоїобласноїдержавної
адміністрації

(зазначити найменування
органу, поштову та електронну

адресу, номер телефону та
контактнуособу)

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

8. На11вна екоАоrічна
інформац/11 ЩОАО ПІ\анованої
АІмьност/

Звіт з оцін_ки впливу на
довкілля планованої діяльності з
додатками.

(зазначитиусі іншіматеріали,
наданіна розгляд громадськості)

________ (зазначити
іншу екологічнуінформацію,

що стосується планованої
діяльності)

9. Місце (місця)
розміщенн11 зв/ту з оцінки
ВІfІ\ИВу на AOBIWWI та Іншої
АОА8ТКОВОЇ інформац/ї
(ВіАМІнне віА nриміщенн11,
зазначеноrо у пункті 6 цьоrо
оrOАоwенн11), а також час, з
11коrо rром&Аськість може
ОЗНаЙОМНТИСІІ З НИМИ

1. Департамент екології
та природних ресурсів
Чернігівськоїобласної державної
адміністрації. Поштова адреса:
пр. Миру, 14, м. Чернігів, 14000,
тел.(0462) 677-914, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.
ua, контактна особа: Кузнєцов
Сергій Олексійович - начальник
відділу оцінки впливу на
довкілля Департаменту
екології та природних ресурсів
Чернігівськоїобласноїдержавної
адміністрації, з 26.05.2020, з 09.00
до 18.00;

2. Бережівська сільська рада
за адресою: Чернігівська обл.,
Ічнянський р-н,

с. Бережівка. вул. Миру, ЗО. тел.
(04633) 2-84-42. з 26.05.2020, з
08.00 ДО 17.00

(найменування підприємства,
установи, орrанізац,ї;

місцезнаходження,дата, з
якоїrромадськість може

ознайомитися здокументами,
контактна особа)



Пенсіонери
можуть сплатити
«комуналку»
телефоном
без комісії

Стор. 2

ВИБfРv,,,
СПОЖИВАЧА ,, ( СПОЖИВА.ЧА "

2018 ,,. ~~ 2019 '----- ..-- ..
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Пацієнти
видужують

Мобільна аплікація ...для украінських
е V

ВІИСЬКОВИХ стала
V«швеицарським

ножем»

Станом на 19 травня на Чернігівщині зафіксо
вано 11 О випадків інфікування на коронавірус.
15 осіб госпіталізовані, 47 перебувають наам
булаторному лікуванні в медзакладах області.

Лише упродовж 18 травня одужали від Covid-19 10
осіб. В усіх повторні ПЛР-тести показали негативний
результат. Це - 6 осіб з Бобровицького району (зокрема
одна дитина) та 4 - з Варвинського району (2 дитини).
Усі вони перебували на самоізоляції вдома.

Нині (станом на 19 травня) одужали 42 пацієнти,
6 летальних випадків.

До відома: за інформацією МОЗ, станом на 19 травня
в Украіні зафіксовано 18876 випадків коронавірусноі
хвороби COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти
одужали. За добу зафіксовано 260 нових випадків.

Стор. 8

ПОВЕРНИ СОБІ ЖИТТЯ!

«Ботанік» Марк
Цукерберr, який
став молодим

• •мцаардером
Стор. 9

План ... <<ЯК утекти>>



Телефонні номери рекламного відділу: (0462) 67-79-74, 97-38-40
Черні.rівський

рибоохоронний патруль
викрив браконьєрів

з еnектроnовом
та майже 60-ма кr

незаконно добутої риби
П'ятоrо травня 2020 року Черніrівським

рибоохоронним nатруnем nід час cninьнoro
рибоохоронноrо рейдуразом з nредставника
ми нац/онаnьної nоnіції області викрито бра
коньЕрів із забороненими знаряддями nову.

На р. Десна, поблизу с. Авдіївка Куликівського
району жителі Чернігова та с. Слобода виловлю
вали рибу з човна за допомогою цілого арсеналу
заборонених знарядь лову: 9 од. сіток, 4 од. остей
та електровудки «Samus725MP».

На момент затримання у правопорушників
виявлено 56 кг риби: сом - 19 екз., лящ - б екз.,
по 2 екз. судака, карася сріблястого і плоскирки
та 1 екз. підуста. Збитки, завдані рибному госпо
дарству України, становлять 10 251 грн.

На місце вчинення правопорушення було ви
кликано слідчо-оперативну групу Куликівського
ВП ГУНП у Чернігівській області.

На правопорушників складені протоколи за
ч. 4 ст. 85 КУпАП, які будуть направлені до Кули
ківського районного суду для винесення рішення
про притягнення винних осіб до відповідальності.
Незаконно добуту рибу, електролов у комплекті,
сітки, ості, човен з мотором та автомобіль вилуче
но співробітниками поліції.

Відомості про кримінальне правопорушення
внесені Нацполіцією до Єдиного реєстру досудо
вих розслідувань.

Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує,
що з 25 березня на території області розпочалась
нерестова камnанія.

Любительське рибальство дозволено лише
однією поплавковою або донною вудкою із одним
гачком і спінінгом з берега за межами нересто
вищ. З переліком місць, відкритих для здійснен
ня любительського рибальства під час нересту,
можна ознайомитись за посипанням.

Якщо ви стали свідком порушення Правиn

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки вмиву на довкілля (автоматично генерується

програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб'єктом господарювання)

20202135289
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок rромадськоrо обговорення

звіту з оцінки вмиву на довкіnля
Повідомляємо про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо
го оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громад
ськості до планованої діяльності.

1. Пnанована дімьність
Продовження господарськоідіяльності з ви

добування корисних копалин (нафти, газу, роз
чиненого у нафті) на площах Петруwівського
нафтового родовища на підставі спецдозволу
на користування надрами №4049 від 04 жовтня
2006 року із терміном діідо 04 жовтня 2026 року
наявними свердловинами.

Петрушівське родовище розташоване в Іч
нянському районі Чернігівської області (Бережів
ська та Тростянецька сільські ради). Найбільший
населений пункт - м. Ічня на відстані ЗО км від
родовища. Найбільшими населеними пунктами
в районі родовища є села Бережівка та Іваниця.

(загальні технічніхарактеристики, у тому числі
параметри планованоїдіяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованоїдіяльності)

2. Суб'єкт господарювання
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ

«ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»,

код ЄдРПОУ - 0013657 _
(повне найменування юридичноїособи, код згідно з
ЄДРПОУабо прізвище, ім'я та по батькові фізичної

особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийнят

тя реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному
контрQЛюючому органу і мають відміткуу пеопорп),

Юридична адреса - пров. Несторівський,
3-5. Шевченківський р-н. м. Киів. 04053, Украі
на, тел.+38104415061044

місцезнаходження юридичноїособи або місце
провадження діяльності фізичної особи -
підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)
З. Уповноважений орrан, який забезпе-

екології та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації.

(найменування уповноваженого органу. місце
знаходження, номер телефону та контактна особа)

4. ,Процедура nрийняття рішення npo
nровадження планованої діяльності та ор
ган, який розглядатиме результати оцінки
вмиву на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
висновок з оцінки впливу на довкілля. для про
довження терміну діі Спеціального дозволу на
користування надрами. що видається депар
таментом екології та прирмних ресурсів Чер
нігівської оМ
(вид рішення про провадження планованоїдіяльності,
орган, уповноважений його видавати, нормативний

документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок гро

мадського обговорення звіту з оцінки впли
ву на довкілля, включаючи інформацію про
час і місце усіх запланованих громадських
слухань

Тривалість громадського обговорення ста
новить 2§ робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у
назві оголошення) та надання громадськості до
ступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін
шоїдодаткової інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передається для видачі ви
сновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об
говорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на їїдум
ку, стосуються планованої діяльності, без необ
хідності іх обгрунтування. Зауваження та про
позиції можуть подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до про
токолу громадськихслухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку. не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
22 червня 2020рокуо 12.00 в приміщенні Бере
жівської сільської ради за адрееою: Чернігівська
обл., Ічнянський р-н, с. Бережівка, вул. Миру, ЗО

(зазначитидату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

Громадські слухання (другі\ відбудуться
не передбачено

(вказатидату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган,. .

відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту
екології та природних ресурсів Чернігівської об
ласної державної адміністрації

(зазначити найменування органу, місцезнаходження,
номер телефону та конта,сrну особу)

7. Уповноважений центральний орrан або
уповноважений територіальний орrан, до
якого надаються зауваження і проnоsиції,
та строки надання зауважень і проnозмцІй

Департамент екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації.
Поштова адреса: np. Миру, 14, м. ЧернІrів,
14000, теn.(0462) 677-914, електронна адре
са: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа:
Кузнєцов Сергій Олексійович - начальник
відділу оцінки впливу на довкілля Департамен
ту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації

(зазначити найменування органу, поштову та елект
ронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються про
тягом усього строку громадського обговорен
ня, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо
nnанованоїдіяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності з додатками.

(зазначити усі інші матеріали,
надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію,
що стосується планованоїдіяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін
ки вмиву на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від nриміщення, за
значеного у пункті 6 цього оrоnоwення), а .
такожчас, з якого громадськість може озна
йомитися З ними

1. Департамент екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної адміні
страції. Поштова адреса: пр. Миру, 14, м. Чер
нігів, 14000, тел. (0462) 677-914, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua, контактна осо
ба: Кузнєцов Сергій Олексійович - начальник
відділу оцінки впливу на довкілля Департамен- f

ту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації, з 26.05.2020,
З 09.00 ДО 18.QQ;

'1 ~---н·=--• ·•- -"··-



вали риоу з човна за допомогою цшого арсеналу
заборонених знарядь лову: 9 од. сіток, 4 од. остей
та електровудки «Samus725MP».

На момент затримання у правопорушників
виявлено 56 кг риби: сом - 19 екз, лящ - б екз.,
по 2 екз. судака, карася сріблястого і плоскирки
та 1 екз. підуста. Збитки, завдані рибному госпо
дарству України, становлять 10 251 грн.

На місце вчинення правопорушення було ви
кликано слідчо-оперативну групу Куликівського
ВП ГУНП у Чернігівській області.

На правопорушників складені протоколи за
ч. 4 ст. 85 КУпАП, які будуть направлені до Кули
ківського районного суду для винесення рішення
про притягнення винних осіб до відповідальності.
Незаконно добуту рибу, електролов у комплекті,
сітки, ості, човен з мотором та автомобіль вилуче
но співробітниками поліції.

Відомості про кримінальне правопорушення
внесені Нацполіцією до Єдиного реєстру досудо
вих розслідувань.

Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує.
що з 25 березня на території області розпочалась
нерестова кампанія.

Любительське рибальство дозволено лише
однією поплавковою або донною вудкою із одним
гачком і спінінгом з берега за межами нересто
вищ. З переліком місць, відкритих для здійснен
ня любительського рибальства під час нересту,
можна ознайомитись за посипанням.

Якщо ви стали свідком порушення Правиn
рибаnьства, незаконного придбання чи збуту
водних біоресурсів або зберігання чи реаліза
ції заборонених знарядь лову, прохання опера
тивно повідомляти на «гарячу пінію» патруля
(099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (ціnодобово).

Джерело: саіт Черніrівськоrо
рибоохоронноrо патруля

наявними свердловинами.
Петрушівське родовище розташоване в Іч

нянському районі Чернігівської області (Бережів
ська та Тростянецька сільські ради). Найбільший
населений пункт - м. Ічня на відстані ЗО км від
родовища. Найбільшими населеними пунктами
в районі родовища є села Бережівка та Іваниuя.

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

2. Суб'єкт господарювання
НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ

«ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

код ЄдРПОУ - 0013657 .
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУабо прізвище, ім'я та по батькові фізичної

особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийнят

тя реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса - пров. Несторівський.
3-5. Шевченківський р-н. м. Киів. 04053. Украї
на. тел. +38 (044) 5061044

місцезнаходження юридичноїособи або місце
провадженнядіяльності фізичної особи -
підприємця (пошrовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)
З. УnовноваJІ(ений орган, який забезпе

чує проведення rромадськоrо обговорення
Департамент екології та природних ресур

сів Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Поштова адреса: пр. Миру, 14, м. Черні
гів, 14000, тел. (0462) 677-914, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua, контактна осо
ба: Кузнєцов Сергій Олексійович - начальник
відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту

І ривал,сть громадського ооговорення ста
новить ~ робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у
назві оголошення) та надання громадськості до
ступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін
шої додаткової інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передається для видачі ви
сновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об
говорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на іі дум
ку, стосуються планованої діяльності, без необ
хідності іх об(рунтування. Зауваження та про
позиції можуть подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до про
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
22 червня 2020 року о 12.00 в приміщенні Бере
жівськоі сільської ради за адресою: Чернігівська
обл., Ічнянський р-н, с. Бережівка, вул. Миру, ЗО

(зазначитидату; час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

Громадські слухання {другі) відбудуться
не передбачено

(вказатидату; час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

6. УnовноваJІ(ений центральний орган
або уnовноваJІ(ений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли
ву на довкілля та іншоїдоступноОнформації
щодо nланованоідіяльності

Департамент екології та природних ресур
сів Чернігівської обласної державної адміністра
ції. Поштова адреса: пр. Миру, 14, м. Черні
гів, 14000, тел.(0462) 677-914, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua, контактна осо
ба: Кузнєцов Сергій Олексійович - начальник

····-··· 1---·- -·г-··1 ·.--···-т-,--··- - -- ---,-
НЯ, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо
планованоідіяльності

Звіт з оцінки впливу на оовкілля планованої
діяльності з додатками.

(зазначити усі інші матеріали,
надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію,
що стосується планованоїдіяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін
ки вnпиву на довкілля та інwоі додаткової
інформації (відмінне від приміщення, за
значеного у пункті 6 цього оголошення), а
тако•час, з 11коrо громадськість мо•е озна
йомитися 3 ними

1. Департамент екології та природних ре
сурсів Чернігівської обласної державної адміні
страції. Поштова адреса: пр. Миру, 14, м. Чер
нігів, 14000, тел. (0462) 677-914, електронна
адреса: deko_post@cg.gov.ua, контактна осо
ба: Кузнєцов Сергій Олексійович - начальник
відділу оцінки впливу на довкілля Департамен
ту екології та природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації, з 26.05.2020,
З 09.00 ДО 18.00;

2. §ережівська сільська рада за адресою:
Чернігівська обл" Ічнянський р-н. с. Бережівка,
вул. Миру. зо. тел. Ю4633І 2-84-42, з 26.05,2020,
З 08.00 до 17.00.

(найменування підприємства, установи,
організаціі, місцезнаходження, дата,

з якої громадськість може ознайомитися
здокументами, контактна особа)
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Иванеана

Оаии із QІІХ подаруиІІв може стати Вашим...
завдяки ааті Baworo иароджеиНІІ
Це підтверджує нумерологічний розрахунок, який Марія
Дюваль закінчила 20 днів назад.

Якщо у результаті розрахунків Ви
отримаєте число 120, один із цих
подарунків чекає на Вас!
Марія Дюваль. всесвітньо відомий астро
лог та нумеролог, 20 днів назад закінчила
нумероnогічний розрахунок, який приніс
неймовірний результат! Та людина, дата
народження якої відповідає числу 120,
зможе отримати один з трьох цінних пода
рунків.
Як дізнатися, чи зможете Ви
отркмати один із цих цінних
подарунків...

Ви отримали число 120? Чудово!
Ось що Ви повинни зробити
прямо зараз...
Якщо у результаті розрахунків Ви отри;
мали число 120, отже, Ви - один із ти
кого шукає Марія Дюваль, і хто повин
отримати один із трьох цінних nодарункі
(див. справа)! Тому не зволікайте! Негай
зателефонуйте за безкоштовним номером
О-800-50-50-41 й залиште свій запит Мар
Дюваль. Коли вона звірить Ваші дані, то
одразу ж вишле Вам особливим листом (без
зовнішніх позначок) найважливішу інфор
мацію про те, як Ви зможете отримати один



Акт

. :, r О ~ 2020 рокуВІД /4..-..,.; , с.Бережівка

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 Бережівської сільської ради

склали цей акт про те, що нами на офіційній дошці оголошень Бережівської
. .. . .сільської ради розмпцено оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з
'1( .J. • ,

видобування корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»,.
· на Петрушівському родовищі та передали Звіт з оцінки впливу на довкілля
по Петрушівському родовищу представнику сільради.

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.



Фотофіксація розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту з
ОВД Петрушівського родовища (Бережівська с/р)

~ І р



Акт

від 2..1~. о ~ 2020 року с. Тростянець

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 Тростянецької сільської ради

. '

склали цей акт про те, що нами на офіційній дошці оголошень Тростянецької
. .. .сільськоі ради розміщено оголошення про початок громадського

обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з
. .

видобування корисних копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»··
· на Петрушівському родовищі та передали Звіт з оцінки впливу на довкілля
по Петрушівському родовищу представнику сільради.

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В.

аІ?ДЕІ t)_ r
-.



Фотофіксація розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту з
ОВД Петрушівського родовища (Тростянецька с/р)

. '



ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

т1) на площах

Петрушівськоrо нафтового родовиwа»
(вид плановаиої діяльності)

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

Чернігівська об"lасть, Ічнянський район, с. Бережівка, ву"l. Миру, буд. 30
(місце проведення громадського слухан ня )

від 22 червня 2020 року о 12 годині
с. Бережівка

Присутні:
Учасники громадських слухань у кількос і і --1:._ осіб згідно і3 журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком

до нього протоколу.

Порядок денний:
1. Оголошення головуючого, порядку денного та ре: ламенту 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 громадськості 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~ ~~~ ~шtжс~ ?,сиtссо-~
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

d.. І



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 _3'13J{_atJ_eнн5!1v1 _особи, що її надає}

•·



І
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5. Підбиття головуючим пілсумків. інформування учасників слухань про порялок урахування зауважень і пропозицій гроv1адськості та

закриття rроN\адських слухань,

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

1. Журнал (візоміс п,} реєстрації у часників громадських С1) хань на .J..__ арк.

2. Журнал (відомісп,) реєстрації виступів учасників громадських слухань на --1:._ арк.
3. Журнал (відомі<:rь) реєстрапі) письмових зауважень та пропо-зиuій, що налійшли протягом громалських слухань. на _і_ арк.

4. Письмові за) важення та пропозиції. що надійшли протягом громадських слухань. на_/_ арк.

5. Відповіді субєкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на___!__ арк.

6. Аудіо- та/або відео'3апис 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 обj1асть, lчнянський район, с. Бережівка, вул. Миру, буд. 30
(місце проведення громадського слухання)

від 22 червня 2020 року о 12 годині
с. Бережівка

N"oІ ., -

Прізвище, ім'я,
по батькові (для фізичнuх осіб)
або прізвище, ім'я, по батькові
представника і найменування

(для юридичних осіб) __
,1ь,~ сд1/l{,Ое,и'иVo" rjUдtftJ.IM-v~

Рік
народження

(для
фізичних

осіб

Контактний
телефон

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

місцезнаходження (для юридичних осіб)
Підпис"

----

І
ІІ

І

JІ
'
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\~wи,ко ~tд2

cf~u'l
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* 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

~.е#
.

І;.
І{)~~

't?ZCL/~,lk z

~~

.
s #~/h.{/)ф./ ~du-J?~~-~

К-о~ь. І,·

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 р[іІ{).
(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 І
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№ Прізвище, ім'я,
Іпо батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, Посада/ найменування юридичної особи Підпис=з/п по батькові представника (для юридичних осіб)
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Головуючий
(підпис)

fae/~ Д;zz;_
(прізвище та ініціали)

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



ЖУР HA.:l (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. ~иру, 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 ПИСЬ\'ІОВЇ зауваження і пропозиції

Загальна кількість
аркушів

Підпис=

,/'/,
;6;uf6Іa1ta 61:аи1еа ~

№_t/lt24t?1" t7/t-4(U~te//

Головуючий

~lld);«,6&.,e.

(~(~
.~:,т Д/а

(прізвище та ініціали)

* Підп ис 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
законодавства України.

~

, ....

О.В.Кравець
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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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