
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

11р- г Миру. 14. м. Чср11і1 і 11. 1--1000. тсл.гфакс ( 0462) 6 7-48- 72. е-піаіі: оеко__post@cg.go\1.L1a. сайт: vV\Vw.eco.cg.gov.Lta,
кол 31 ілно 3 ЄДРІ ІОУ 38709568

Нафтогазовидобувне управління

«Чернігівнафтогаз» Публічного

акціонерного товариства «Укрнафта»
вул. Вокзальна, буд. І, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500

()J, {)9d{)l_t]
(дата видачі)

~··;;'

ЗВІТ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
'..

планованої ліяльносгі
«Продовження видобування на Малодівицькому родовищі НГВУ

«Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» корисних копалин (нафта, газ
розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани)»

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 № 20191172639.
2. Назва планованої діяльності, що проходить процедуру оцінки впливу

на ДОВКІЛЛЯ.

Планована діяльність: «Продовження видобування на Малодівицькому
родовищі НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» корисних копалин·•(нафта, газ розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани)».

3. Назва суб'єкта господарювання.
Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» Нафтогазовидобувне

управління «Чернігівнафтогаз».
4. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії

~_идів 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).
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Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».

5. Відомості про оприлюднення уповноваженим територіальним органом
документів про плановану діяльність на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та
уповноваженого територіального органу з ОВД - Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (до О І лютого 2019 року
- Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Чернігівської облдержадміністрації):

5.1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД
оприлюднено на веб-сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого
територіального органу з оцінки впливу на довкілля 22 січня 2019 року.

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

, 24 червня 2019 року.
- 5.3. Звіт з ОВД, наданий суб'єктом господарювання, оприлюднено на веб

сайтах Єдиного реєстру з ОВД та уповноваженого територіального органу з
оцінки впливу на довкілля 24 червня 2019 року.

6. Відомості надані суб'єктом господарювання під час подання звіту з. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ:

6.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах
«АИР» від 16 січня 2019 року № 3 (1171) та «Град Прилуки» від 16 січня
2019 року No 3 (894), копії яких додаються до цього звіту.

6.2. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД
опубліковано у газетах «АИР» від 19 червня 2019 року № 25 (1193) та «Град
Прилуки» від 19 червня 2019 року № 25 (916), копії яких додаються до цього
звіту.

6.3. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з
16 січня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Малодівицької
ОТГ (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.4. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД з
19 червня 2019 року розміщено на офіційній дошці оголошень Малодівицької
селищної ради (підтвердженням факту оприлюднення є акт та фотофіксація).

6.5. Звіт з ОВД, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості,. . .розміщувалися у місцях доступних для громадськості:
- 6.5.1.У приміщенні уповноваженого органу:

Звіт з ОВД з 24 червня 2019 року розміщено . .в приміщенні. . .уповноваженого територіального органу з ошнки впливу на довкілля.
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6.5.2. У приміщенні . . ..органу місцевого самоврядування ВІДПОВІДНОІ

адміністративно-тсриторіапьної одиниці, що може зазнати впливу планованоі
. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Звіт з ОВД :з 19 червня 20 І 9 року розміщено в приміщенні
Малодівицької селищної ради за адресою: вул. Слобідська, 3, селище Мала
Дівиця, Прилуцький район, Чернігівська область.

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 оцгнки впливу на довкілля. ... . .зауваження I пропозици від громадськосп не надходили.
8. Інформація про строк громадського обговорення:
Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД тривало 20 робочих днів: з
22 січня 2019 року по 18 лютого 2019 року.

Громадське обговорення Звіту з ОВД тривало 25 робочих днів: з
24 червня 2019 року по 29 липня 2019 року.

9. Протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД,
пропозиції і зауваження від громадськості до уповноваженого територіального. .органу з ошнки впливу на довкілля не надходили.

На громадське слухання у процесі громадського обговорення звіту з
,. ., · ОВД планованої діяльності заплановане на 25 липня 2019 року в приміщ~_нні

Малодівицької селищної ради за адресою: вул. Слобідська, 3, селище Мала
Дівиця, Прилуцький район, Чернігівська область, громадськість не з'явилась,. .про що складено акт про неявку представників громадськості.

1 О.Таблиця врахування зауважень та пропозицій громадськості,
отриманих протягом строку громадського обговорення звіту з ОВД.

N~ І Ірізвищс, ім'я, 110 батькові (для фізичних осіб), Зміст Інформація про розгляд*
№ а також найменування (для юридичних осіб) зауваження чи
п/п особи, що подає зауваження і пропозиції пропозиції

- - - -

* Письмові зауваження і пропозиції. що налійіпл« протягом строку громалського обговорення звіту з ОВД. в тому числі під
час громалського слухання. R також ,1с11і за,111ажс1111я і 11ро11т1111ії. отримані Н ,0;1і громалсі.кого слухання.
** ()()раТІ·І олне: ІІ()І!ІІістю I1рахоI1а1ІО (5I1(11\І 'ІНІ]()\] ТіІ .'1С СіІ\ІС: І!ІІСІ]()]ІКУ ".І 01\}l І<р:1.\()]Н)ІІО) 'ІіН:, ](()І!() нра.\ОІ!:1I1() (НКИ\·] 'ІИІІОМ

нра,1111а1I0 І іІ ()()lj1),IT) ІІі\ІІІІЯ ІІСІ!ра\011а11о~" 'Іс1СТИІІИ) il\\O-!i.'t\J-І:1<.:110 (і! об1·ру11ту1ш1111я,,1 I1ричиI1 вілхилсиня).

11. В разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля опис
процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав.

Транскордонна оцінка впливу на довкілля по зазначеній планованій
діяльності не здійснювалась.

12. Додатки (викопіювання) на баркушах :
12.1. Усі документи та матеріали, що підтверджують оприлюднення та

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

12.2 Копії усіх отриманих під час строку громадського обговорення
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письмових зауважень і пропозицій громадськості не додаються у зв'язку із тим,
що протягом всього терміну громадського обговорення звіту з ОВД письмові... . . .пропозицп 1 зауваження ВІД громадськості не надходили;

12.3. Акт про неявку представників громадськості ПІД час проведення. . .
громадських слухань у процесі ошнки впливу на довкілля.

Начальник відділу оцінки впливу на
. .

довк1лля управл1ння
природоохоронних програм та. .
ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінки
впливу 11а ловкілля уповноваженого органу)

Сергій КУЗНЕЦОВ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Директор Департаменту еколоп 1 та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)
~ Катерина САХНЕВИЧ

(ініціали, прізвище)

(підпис)

'·,.

..
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Інформація

Овен 21.03.20.04
Зта неделя может преподнести вам различнь,е сюрпризьі, а

уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите сер
диться и сразу же отказьіваться от всего нового, возможно, после
некоторьіх размь,шлений вьі и сами поймете, что так действитель
но будет лучше для всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с
окружающими.

:/І(е..лец 21.04-20.05
Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальнь,х перемен.

Будьте готовьі к тому, что вам придется полностью сменить свою
жизненную концепцию. В противном случае, вас ждут достаточ
но горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за
прошлое - зто хорошо. Живите здесь, живите сегодня и только
тогда вь, поймете, что такое бьпь по-настоящему живьім.

Бхизнеиь: 21.05-21.06
Охватившая вас в последнее время тревога о возможности фи

нансового кризиса не имеет пока под собой реальнь,х оснований.
Но в своей мнительности вьI можете буквально достать своих до
машних требованиями зкономии. Зтого не следует делать. К дей
ствительному снижению расходов зто не приведет, а вот к бесплод
нь,м и безаарньім скандалам - вполне возможно.

<Ра1(,22.ов-22.01
Не стоит скрьівать от близких людей деловь,е пхань: и проекгьі,

не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В целом
даннь,й период благоприятен для внутрисемейного общения. Но
в конце недели возможньі небольшие разногласия со старши
ми ровственниками, но постарайтесь не оспаривать их мнение
- конфликт уляжется.

Яев 23.01-23.08
Все-таки вьI способнь, учиться не только на своих собствен

нь,х ошибках, но и использовать опьп старшего поколения и ре
комендации надежнь,х друзей. Вьг, наконец-то, правильно оце
нили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех
в тесньій и дружнь1й коллектив, собрали воедино идеи и пханьі,
вьіработахи стратегию, теперь - за работу!

Фева 24.08-23.09
Постарайтесь не останавливать стремитееьньій полет своих мью

лей, а верньIе друзья пусть старательно перехватьівают идеи и со
ртируют по важности и первоочередности. Ваши гениальнь,е nлань,
и способности плюс, обьединенньіе силь, и возможности комег и
друзей, пусть не моментально, но приведут вас к блестящемуусnеху.

Весь: 24.09-23.10
Неnростая неделя, но, если вьI не будете спешить и разумно

используете полученнь1е возможности, то обретете все шансь1 на
блестящий успех во многих аспектах - от перспективьі занять более
вьісокую должность до решения множества проблем, в том числе,
финансовьіх и хичньіх Постарайтесь не упустить столь бхагоприят
ньій момент!

Ск.gрпион 24.10-22.11

дата офіцІйноrо оnублІкування у Реєстрі
(автоматично rенерується системою nІСІ\Я подання

через Реєстр, не зазначається суб'єктом rосnодарювання)

V D.-..,.., ,..,,...т, ..,, •...•.•. ,,(,...,,,...,' ,, •.•.•..•.•.•... - ..•....•...• А ••••••••••••• ,,... ••••••••••••••••••••• ~ •.••••••••••••••••••••••

Унікальний номер (автоматично rенерується
системою nІСІ\Я подання через Реєстр,

fJl\1I паперової версії зазначається суб'єктом rосnодарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
пр_«> плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

'Публічногп акціонерного товариства «Укранфта» код 00135390
НафтоrазовнАобувне уnрамІння

«ЧернІrІвнафтоrаз" 00136573 інформує
про намір провадити плановану діяльність та
оцінку її впливу на довкімя.

1.ІнформацІя про суб'єкта rосnОАВРЮ
вання

Юридична адреса:
пров. Несторівський, З-5 Шевченківський

район, м. Київ, 04053, Україна, +
38(04637)33216

адреса реєстрації відокремленого
підрозділу

вул Вокзальна 1, м. Прилуки, Чернігівська
обв., 17500

2. Планована АІяльнІсть, її характери
стика, технІчнІ ам,тернатнвн.

2.1. Планована АІяльнІсть, її характе
ристика:

Продовження видобування на
Ма11одівицькому родовищі корисних ко
палин СнаФТа газ розчинений v наФТі
супутні компоненти: етан, пропан, бутани)
на підставі спеціального дозволу на кори
стування надрами №1596 від 05.10.1998
року з прмовженим строком дії згідно на
казу від 26 12 201sp № 519 Аержавно'і
служби геології на надр Укра'іни. виданого
терміном на 20 років. дослідно-промислова
експлуатація родовища проводиться з 1971
JШ!\У.

Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива зазначеної

планово'і діяльності відсутня. так як
Малодівиuьке родовище в промисловIи
експлуатації на підставі спеціального до
зволу на користування надрами №1596 від
05.10.1998 року. виданого державною служ
бою геології та надр України терміном на 20
RQ.!ill!.,

Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива зазначеної

планової діяльності відсутня, так як
Малодівиuьке родовище в промисловIи
експлуатації на підставі спеціального до:
зволу на користування надрами №1596 від
05.10.1998 року виданого державною служ
бою геології та надр України терміном на 20
років.

З. МІсце провадження манованої
АІяльності:

Малодівиuьке родовище розташоване в
Чернігівській області, Прилуцького району
на відстані 20 км на північний захід від м.
Прилуки, на території Малодівиuької ОТГ,
державний акт договору оренди серія Іі-ЧН
№ 000051 реєстраційний № 247 (рішення
від 01.06.2000 р.)

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.

Враховуючи межі спеціального дозволу
на користування надрами Малодівиuького
родовища, територію шо облаштована та
задіяна в процесі видобутку вуглеводнів-
тоnuтnnі~,,. ... u~ ~1t1-.тonu~тui::,~ DiAl"vтua nn'c-

1 відсутні чеоез відсутність теоитооіальної
альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні та інщі обмеження планово'і

діяльності за теонтооіальною альтернативою
2 відсутні через відсутність територіальної
альтернативи 2

7. НеобхІАна еколоrо-Інженериа
nІА<отовка І захист території за альтер
нативами:

На РОАОВИШі ВИКОРИСЮВУЄІЬСЯ закрита
система збору що відповідає сучасним ви
могам, НаявнІсть розроблених у встанов
леному порядку ПМСів розробка та вик<>:
нання комплексу технологічних. технічних.
ооганізаuійних Рішень для забезпечення
надійної безаваоІйної роботи ооомислових
поооУА Проведення контрольн0:аналітичних
лослілжень стану атмосФеоного повітоя
стану поверхневих ГРУНТОВИХ ВОА ГРУНТУ,
ландшафту на території , що перебуває під
впливом експлуатаційних об'єктів родовища
Підприємство сертифіковане АОТРИМУється
вимог ІSО 9001· 2000 OHSAS 8001-1999
1s0 14001-2004 Експлуатаційні об'єкти
знаходяться в межах гІрничного відводу на
теоиторіях погоджених у встановленому по
JШАКУ.

щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист

території щодо технічної альтернативи 1
відсутні через відсутність технічно'і альтерна
JИ.ВИ...1

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист

території • щодо технічної альтернативи 2
відсутні через відсутність технічної альтерна
тиви 2

щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист

території • шодо територіальної альтернати
ви 1 відсутні через відсутність територіальної
альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2
Еколоrtrінженерна підготовка і захист

території , шодо територіально'і альтернати
ви 2 відсутні через відсутність територіально'і
альтернативи 2

8. Сфера, АЖерела та ВНАН можлнвоrо
вмнву на АОВКІІ\І\Я:

На на території Малодівиuького родови
ща об'єкти природно-заповідного фонду
відсутні. Потенційними джерелами забруд
нення грунтів поверхневих та підземних вод
можуть бути розливи пластових флюїдів в
результаті виникнення аварійних ситуацій. В
результаті здійснення планової діяльності на
флору та фауну здійснюється опосередкова
ний вплив-присутність людей та обладнання
на технологічних майданчиках. Крім того
серед впливів на довкімя необхідно зазна
чити можливе вилучення земельних ділянок
та забір води з водозабірних споруд. Сфе-
n-з І\'\&І'ОІ"\ОІІ~ т~ a1.1n1.1 11•n'\&1'111.1a.-.rn an111.1a"

Планована суб'єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на
довкімя і, отже, піДІІягає оцінці впливу на
довкімя відповідно до Закону України 'Про
оцінку впливу на довкімя". Оцінка впливу на
довкімя • це процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкімя;

• проведення громадського обговорення
планової діяльності;

• аналіз )ІПовноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкімя, будь-якої
додаткової Інформації, яку надає суб'єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час гро
мадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу,
іншої Інформації;

- надання уповноваженим органом мо
тивованого висновку з оцінки впливу на
довкімя, що враховує результати аналізу,
передбаченого попереднім абзацом;

- врахування висновку з оцінки впли
ву на довкІмя у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті
14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкімя
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкімя планованої діяльності,
визначає допустимість чи обгрунтовує
недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.

Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на
довкімя та отримання рішення про провад
ження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкімя
передбачає право І можливості громадськості
ДІІЯ участі у цій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що піДІІЯгає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу планованої
діяльності на довкімя, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого
суб'єктом господарювання звіту із оцінки
впливу на довкімя.

На стадії громадського обговорення звіту
із оцінки впливу на довкімя протягом що
найменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість подавати будь-які за
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли
ву на довкімя та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкімя
буде повідомлено у оголошенні про початок
громадського обговорення.

13. rромцське обrоворення об
сяrу АОСАіджень та рІвня АВТаАізацІї
інформації, що nІААЯrає включенню
АО звіту з оцІнкІІ вмнву манованої
АІяльностІ на АОВКІІ\І\Я.
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Ск.gрпион 24.10-22.11
У Вас есть все шансьі на зтой неделе завоевать любовь понра

вившегося Вам человека или восстановить прежние отношения
с любимь1м. Постарайтесь только не бьпь слишком иавязчивьім
и надоедливь1м, но и также не показьівагь свое полное равно
душие. Найдите залатую серединку, и ваше счастье окажется в
ваших руках.

Стрелец 23.11-21.12
~ У Вас есть все шансьі на зтой неделе завоевать любовь понра-

, вившегося Вам человека или восстановить прежние отношения с

/
любимь1м. Постарайтесь только не бьпь слишком навязчивь1м и
надоедливь1м, но и также не показьівать свое полное равнодушие.
Найдите залатую серединку, и ваше счастье окажется в ваших ру-
ках.

друзей, пусть не моментально, но приведут вас к олестящему у1.;11t::лу.

(Весь~ 24.09-23.10
Неnростая неделя, но, если вьі не будете сnешить и разумно

исnользуете nолученнь1е возможности, то обретете все шансьі на
блестящий ycnex во многих аспектах - от персnективь1 занять более
вьісокую должность до решения множества проблем, в том числе,
финансовьк и личнь1х. Постарайтесь не упустить столь благоnрият-
нь1й момент!

1.(озерог 22.12-20.01
Условие успеха - максимально активная жизненная позиция.

Все остальное рассматривается и свершается именно с зтой
точки. Также, можете рассчитьівать на ycnex в делах, євязанньіх
с nоддержкой родственников и друзей. Ближе к вьковньім обв
щаются усnехи в личной жизни, множество романтических зна
комств и приключений.

(Бодо.лей 21.01-20.02
Если вьі обладаете тайнами, которьіми не желаете делиться

со своим ближайшим окружением, то на зтой неделе будьте на
стороже и усильте бдительность. ,Скелетикам в шкафу- станет
скучно, они nоnьпаются через какую-нибудь щелочку вьібрать
ся наружу. внсока вероятность нахождения чего-то давно счи
тающегося nотеряннь1м или появления возможности получить
нечто, давно вас интересовавшее.

(J)ьifiьt 21.02-20.03
При существовании неких тайн, в которьіе вьі не хотите до опре

деленного времени nосвящать нєкоторьіх партнеров, вам остается
одно - контролировать свои речи и поступки, во избежание непри
ятньіх для вашей работьі ситуаций. До часа -икс- вам дQ?волено от
влечь их внимание приглашением на небольшой nикник, ближе к
ВЬІХОДНЬІМ.

зареєсrnруuся"
rnpu.мau caurnrna о 1. у подарунок;.

д.DВІд.1-ІИК
товари, послуги, підnриємства

http: //priluki.in.ua

Малодівиuьке родовище розташоване в
Чернігівській області Прилуцького району
на відстані 20 км на північний захід від м,
Прилуки на території Ма11одівицької отr.
Державний акт договору оренди серія 11-ЧН
№ 000051 реєстраційний № 247 (рішення
від 01 06 2000 р.)

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.

Враховуючи межі спеціального дозволv
на користування надрами Малодівицького
родовища, територію, що облаштована та
задіяна в процесі видобутку вуглеводнів
територіальна альтернатива відсутня. об'єкт
існуючий, площа ліцензійної Аі"янки надр
8.38 км2

Місце провадження планованої діяльності:
територіальна а11ьтернатива 2.

Враховуючи межі спеціа11ьного дозво11у
на користування надрами Малодівицького
родовища територію що облаштована та
задіяна в процесі видобутку вуглеводнів
територіальна а11ьтернатива відсутня , об'єкт
існуючий, площа f\іцензійної ділянки надр
~4. Соціам,но-економічний вnАнв
манованої дІ11Аьності:

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

5. Заrмьні технічні характеристи
ки, у тому ЧНСІ\і параметри nмнованої
дІяАьнос:n (потужність, довжина, nАоща,
обсяr виробництва тощо)

Малодівицьке родовище відкрите у 1971
році. в дослідно-промислову експлуатацію
введене у 1971 році.

Станом на 01.11.2018 на родовищі
пробурено 50 свердловин: з них діючий
фонд 7 свердловин (6 свердловин - ЕВН. 1
свердловина - в очікуванні поточного ре
монту); бездіючі 14 свердловин - всього
експлуатаційний фонд - 21 свердловина.

Інші 17 (водозабірні 2 свердловин;
п'єзометричні 7 свердловин; поглинальні - З
свердловини; нагнітальні - З свердловини; в
очікуванні ліквідації -2);

Ліквідованих - 12 свердловин.
6. ЕкоАоrічні та Інші обмеження

манованої дІям,ностІ за аАьтернатнва
мн:

Дотримання меж санітарно-захистних зон,
дотримання об'ємів дозволених викидів в ат
мосферне повітря від стаціонарних джерел
викидів дотримання вимог щодо хіміного
складу вод. що закачуються у пласти з метою
підтримки пластового тиску визначення та
контроль їх сумісності з пластовими вода
ми родовища. проведення спостережень
за впливом діяльності на поверхневі та
підземні води. В процесі ведення виробничої
діяльності дотримуватись погоджених та
відведених меж територій.

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової

діяльності за технічною альтернативою 1
відсутні через відсутність технічної альтерна
тиви 1

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та iitwi обмеження планової

діяльності за технічною альтернативою 2
відсутні через відсутність технічної альтерна
тиви 2

щодо територіаіІьної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової

діяльності за територіальною альтернативою

на на f~UИ ІUUІІ \УІQІ\VН,•Чr'ЧУ'"'"' У

ща об'єкти природно-заповідного фонду
відсутні. Потенційними джерелами забруд
нення грунтів поверхневих та підземних вод
можуть бути розливи пластових флюїдів в
результаті виникнення аварійних ситуацій. В
реЗVІІьтатj здійснення планової дія11ьності на
Ф/ІОРУ та фауну здійснюється опосередкова
ний вплив-присутність людей та обладнання
на техно11оrічних майданчиках Крім того
серед вп11ивів на довкімя необхідно зазна
чити можливе вилучення земельних ділянок
та забір води з водозабірних споруд Сфе
ра. джерела та види можливого впливу на
довкімя заінвентаризовані та облікуються
на території ведення діяльності у ПриІІVцько
му районі Чернігівської області де експлуа
туються машини механізми та стаціонарне
обладнання.

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джере11а та види можливого вп11иву

на довкімя , щодо технічної альтернативи
1 відсутні через відсутність технjчної альтер-
!Ш!!!.В!L1

щодо технічної альтернативи 2
Сфера. джере11а та види можливого впли

ву на довкімя щодо технічної альтернативи
2 відсутні через відсутність технічної альтер
нативи 2

щодо територіальної альтернативи 1
Сфера джерела та види можливого

впливу на довкілля щодо територіальноJ
альтернативи 1 відсутні через відсутність
територіальної альтернативи 1

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого

впливу на довкімя щодо територіальної
альтернативи 2 відсутні через відсутність
територіальної альтернативи 2

9. НмежнІсть nАанованої дІяАьнос:n
до першої чи друrої катеrорІї видів
д\яАьностІ та об'єктів, якІ МОЖ)'ТЬ ма'!'ІІ
значний вnАнв на довкІмя та nідАяrають
оцінці вnАнву на довк\мя (зазначити
в\дnов\дннй пункт І частину етапі З За
кону Україин "Про оцінку вмнву на
довкІмя"

Належить до другої категорії ви.ді.!!
планової діяльності ст.З п.З ч.З

10. Наявність підстав ДІ\Я здійснення
оцІнкн транскордонноrо вnАНВУ на
довкІмя

Підстави мя здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. ПАанованнй обсяr досАІджень
та рівень деталізації Інформації, що
n\ДІ\Яrає вКАюченню до звіту з оцінки
вnАнву на довк\мя:

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

опис місця провадження планової
діяльності та цілі планової діяльності, опис
основних характеристик планової діяльності;

- опис поточного стану довкілля та факторів
довкімя;

- оцінка впливу планової діяльності на
геологічне середовище, атмосферне повітря,
поверхневі, підземні води, фунти, рослинний
та тваринний світ, техногенне середовище,
соціальне середовище;

- опис передбачених заходів; ·спрямова
них на запобігання, відвернення, уникнен
ня, зменшення, усунення значного нега
тивного впливу на довкілля, у тому числі (за
можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть в
результаті громадських обговорень.

12. ПроцедУра оцінки вмнву на
довкімя та моЖАнвості ДІ\Я участі в ній
rромадськості

уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли
ву на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено у оголошенні про початок
громадського обговорення.

13. rромадське обrоворення об
сяrу досАІджень та рівня детмізації
Інформації, що n\ДІ\Яrає вКАюченню
до звіту з оцінки ВІ\І\ИВУ nмнованої
дІяльностІ на довкімя.

Протягом 20 робочихднів з дня офіційного
оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого орга
ну громадськість має право надати уповно
важеному органу, зазначеному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції
до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підr.ягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкімя.

Надаючи такі зауваження і пропозиції
вкажіть унікальний реєстраційний но
мер справи про оцінку вп11иву на довкімя
планованої діяльності в Єдиному реєстрі із
оцінки впливу на довкімя (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це
значно спростить процес реєстрації та роз
гляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть
розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля та передані суб'єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх
отримання). Особи, що надають зауважен
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб'єкт господарювання під час
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов'язаний врахувати повністю, врахова
ти частково або обфунтовано відхилити за
уваження і пропозиції громадськості, надані
в процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підr.ягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація про
це включається до звіту з оцінки вп11иву на
довкілля

14. Рішення про провадження
манованої діяльнос:n

Згідно чинного законодавства України
рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде продовження
строку дії спеціального дозволу на користу
вання надрами {видобування (експлуатація)
корисних копалин - вуглеводнів (нафта, газ
розчинений у нафті) на Малодівицькому ро
дот1!Ц!,.

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 За
кону України .Про оцінку впливу на довкілля")

що видається державною службою
геології та надр Укоаїни

(орган, до уповноважень якого належить
прийняття цього рішення)

15. Усі зауваження та пропозиції
rромадськості до nАанованої діяАьнос:n,
обсяrу досАіАЖень та рівня деталІзацІї
інформацfі, ЩО nіДІ\Яrає ВКАЮЧеННЮ
до звіту з оцінки вn~нву на довкімя
необхідно надснАатн АО·

Департамент агропромислового розвитку
, екології та ори родних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації.

поштова аАРеса: пр. Миру 14 м.
Чернігів 14000,

еАекmонна адреса: dapr post@cg,gov.
ua (тел./факс. (0462} 77-44-88.

контактна особа: Ганжа Валентина
Юріївна



ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

Шановніприлучани!
22 січня 1919 року

навіки вкарбу
валося в історію
українського на
роду як велич-

- • · - не національне
свято. Саме в цей

день проголошено Акт Злуки Української
Народної Республіки та Західноукраїисёкої
Народної Республіки.

Ця подія ознаменувала собою здійснення
віковічних мрій багатьох поколінь українців.
Адже соборність нашої держави означає
цілісність рідної землі та єдність прагнень
українців на шляху до розбудови квітучої та
заможної України.

На превеликий жаль, сьогодні наші сол
дати виборюють на Сході України цілісність
@;, 'ё; @> <:§2> @;, ·"(;~ @· ~ @:,- <@:) @·· ~ @;, <~ Є,:і"• ~

Шановні врилучани! ~ Дорогі прилучани!
З Днем Соборності України!

і суверенність нашої землі. Тож віримо, що
територіальна цілісність України, скріплена
кров'ю мільйонів незламних борців, навіки
залишатиметься непорушною.

Ми повинні бути гідними місії, покладеної
на нас долею, мусимо підтримати й продо
вжити героїчні досягнення наших предків,
виправдати сподівання та стати гордістю
для наших нащадків.

Тільки в єдності наша сила, а наполегли
вий, цілеспрямований рух уперед дасть змо
гу побудувати нам сильну й високорозвине
ну державу.

Щастя вам, шановні прилучани, до
бра, миру, злагоди й глибокої віри в гідне
майбутнє рідного міста та України!

З повагою міський голова
Ольга ПОПЕНКО

22 січня є символічною та
водночас однією з головних
дат в історії українського
державотворення: Адже 100
років тому, 22 січня 1919
року, постала одна, єдина
незалежна соборна Укра
їна. Здійснилася спокон
вічна мрія всіх українців -
мати свою державу.

Історичний досвід свід
чить, що спираючись лише
на свої власні сили та не-

Наближаєть-
ся велике дер
жавне свято
- День Собор
ності України.
Це дата, · коли
ми особливо
відчуваємо, що
Східна та Захід
на Україна - це
єдина держава, і
ми - єдиний народ.

Лише в єдності дій і соборності душ
ми можемо досягти величної мети -
побvлови економічно .й духовно бага-

РІК ВИДАННЯ - ВІСІМНАДЦЯТИЙ

N\13 (894)
lб січвя 2019 року

Шановніприлучаии!
Прийміть мої щирі вітання

зі світлим християнським святом -
Хрещенням Господнім!

День хрещення Ісуса Христа у водах Йордану
символізує очищення від усього нещирого та
недоброго, служить джерелом світлої радості,
зміцнює нашу віру в добро.

У цей день я бажаю вам навіть у
найскладніших життєвих ситуаціях не пада
ти духом, сповідувати Божі заповіді, вміти ,\,",
співчувати, бути справедливими, вірними \
своїм переконанням, служити миру й
добру. Нехай поруч із вами завжди бу- ,
дуть тільки щирі люди, готові наповнити
світлом і радістю ваше життя!

ОлегДмитренко, народний депутат України

Шановні земляки!
Прийміть найщиріші вітання з Днем Соборності України!
Наша сила в єдності, у згуртованості та вірності національним

традиціям, народним прагненням, у взаєморозумінні й непохит
ності, у бажанні й працелюбності. Якщо діяльність кожного члена
суспільства, держави в цілому відповідатиме вічним ідеалам про
свободу та волю, позначатиметься добрими справами, спрямова
ними на розвиток і зміцнення Батьківщини, на добробут і розквіт
духовності українського народу, ми станемо могутньою та шасли-
n~n ІlП •·

І ..



СУСПІЛЬСТВО №J (894) 16 січня 2019 року Шд
Дата офіційного опублікування у Реєстрі

(автоматично генерується системою після
подання через Реєстр,не зазначається суб'єктом

господарювання)

Унікальний помер (автоматично генерується
системою після подання через Реєстр,

для паперової версії зазначаеться суб'єктом
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
. пр9 плановаву діяльність, яка .
підлягає оцінці впливу на довкілля
Публічного акціонерного товариства

<<Укрнафта>), код ОО 135390, .

Нафтогазовидобувне управління « Чернігівнафтогаз» ОО 136573
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку

її впливу на довкілля.

І. Інформація про суб'єкта господарюванва:
Юрицична адреса: пров, Несгорівський, 3-5, Шевченківський

район, м. Київ, 04053, Україна,+ 38(04637)33216;
адреса реєстрапії відокремленого підрозділу: вул. Вокзальна, І,

м. Прилуки, Чернігівська обл., І 7500.
2. Пяанована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
2.1. Планована діяльність, її характеристика:
Продовження вндобущшня на Малодіви11ькому родовищі ко

рисних копалин (нафта. газ розчи11е11ий у нафті, супупtі компо
ненти: етан. пропан. бутани) на підстаuі спеціальною дозволу на
користунання ншшами № 1596 під 05.10.1998 року 'J продовжс1111м
строком лії згщно наказv нід 26.12.20 І 8р. №519 Державtюї служби
гео;ю1·їі на нмр України. 1шданого терміном на 20 років. Дослід
но-промислова експлуатацін родоuища пронодиться з 1971 року.

Тех11і•111а шьтернатива 1.
Технічна альтернатива зазначеної пла1юваної діs1ш,ності uід

сутня так SІК Мщюдівиньке родовище перебуш~є в прош1слонііі
екснлуатаuії на 11ідста11і спеціального до:1волу на користуван1111
надрами № 1596 11ід 05. І 0.1998 року, виданого Державною служ
бою геології та надр України тер~1іном на 20 років.

Технічна альтернатива 2.
Техні•н~а альтернатива зазначеної планованої діяльності від

сутю1, так s1к Малодівиuьке родовище перебунає в про~1ис;юuій
експлуатації на підставі спеціального до:~волу на користу11ан11я
надрами №1596 11ід 05.10.1998 року. ющано1·0 Державною служ
бою rеоло1·іїта налр України терміном на 20 рокін.

З. Місце провадження планованої діяльності:
Малоді111111ьке рщюnише розташоване в Прилу11ькому районі

Чернігі11ської області, на відстані 20 км на пів11і·r1шй ·1ахіл uід м.
Прилуки. на території Малоліuицької ОТГ. Держа11ний акт доrо
вору орс11ш1сері1111-ЧН № 000051. реєстраuійниіі №247 (рішеню1
від О 1.06.2000 P.J.,.

Міс11е 11ооваджешт 11ла11ова1юї дінль11ості: територіальна альтер
натива І.

Враховуючи межі спеціал1,ного дозволу на користуваню1 надра
·ми Малоліннцькоrо родовища, територію шо общнuтована та

нколопя
дотт1муватис11 поrо.LІЖсних і від11едених меж територій.

Щодо технічної альтернативи 1.
Еколоrічt1і та інші обмеженн11 планоnаної діяльності за техf1іч

ною альтсрнап111ою І відсуп1і чере:~ відсуІ'Ність технічної альтер
шпиви І.

Щодо технічноїальтернативи 2.
Екологі•111і н інші обмежсню1 пла1юва1юї дінльності за техні•1-

ною альтернативою 2 відсутні через nілсуrність техні•,ної альтер-
нативи 2. ·

Щодо територіальної альтернативи 1.
Еко~оrічні та інщі обмеж,нш1 11ланованої ліSІЛІ,ності за терито

ріаль1юю альтерtщтиuою І 11ідсут11і чере'3 відсутність територіа11ь
ної альтсрнап111и І.

Шодо територіальної альтернативи 2.
Екщю1·і<1ні Т<І інші обмсженнн планованої діялмюсті Ja терито

ріаль1юю альтернативою 2 нідсупіі через uілсутf1ісп, територіаль
ної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за
альтернагиаами:

На ролоrтщі використовується закрита система збору. що від
повідає суч;~сним щ1мога~1. Ню11111і розроблені II уста11011леному
порsшку ПЛАСи. розробка т;~ 11икона1іНSІ комплексу технолоrі•r-.
них. техні•ших орп111ізанійних рі1нень длн забезщче1тн щщійної
беза11арій1юї роботи промислоuих сrюруд. Нсобхіднt; пронсдсннн
коtпрш11,1ю-аналіти•1них 3осліджень ста11у авюсферного но11ітр11,
стану поuерхне111-1х грунтоRих »м, грунту. ландшафту щ1 території.
що перебуває піл впливо~, експлу,шшій1-1их об'єктіu ршюнища.
.llітшиємство сертифіковане. дотримується ви~юг ISO 900 І: 2000,
OHSAS 8001:1999 ISO 14001-2004. Ексш1уатаційні об'єкти зна
ходнл,ся в межах .-ірНІІ'Іноrо підводу 1ш тер~поріях погоджених у
встановленому порsщку.

Щодо технічноїальтернитиви 1.
Еколого-інженерна підго1 овка та захист території щоло тсхні•1-

ної альтернативи І відсутні ·н:рез nідсуrність технічної альтер11а-
тиви І. .

Щодо технічної альтернативи 2.
Еко;ю1·0-інженерш1 підготовка та знхист території щодо техні•1-

ної а;1ь1·ершпнви 2 uідсуrні ·н:рез nідсуrність тех11і'Іної ал1,терна
тиви 2

Щодо тернторіальноїальтернатнви 1.
Еколого-і11же1tсрна підппоuка та захист території щщю тер1по

рі<ІJr1,1юї ал1,тер11ап11н1 І відсуrні ·repo 11ідсугність територіальної
альтернат11в11 І.

Щодо технічноїальтернативи 2.
Еколого-інженерна пішотовка та захист території щодо терито

ріалt,ної альтсрнап11111 2 відсутні через відсутність територіальної
а;rьтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
На території Малодівинького родо1ншщ відсутні об'єкти

природно-запо11ідного фонду. Потенційними джерелами забруд
неннн грунтів понсрхнених і 11ідзсмн11х вод можуrь бути ршливи
пластових флюїдів у резулr,1,пі 1111никненю1 авнрійннх ситуацій.
У ре:т1ьтаті злійсненш1 ПJШfюваної дінль1юсті Ііа флору та фауну
:щійс11юється 0110середкова111111 вплив-присут}1ісп, людей та об
ла.цнашш на техншю1·іч1111х майдаІічиках. Крім того, серед в11ЛІ1-
ні11 на до11кілл11 необхідно зюна•1ити можливе 1111лучення земель-
11f1х ділшюк і забір вош1 з водозабірннх с1юруд. Сфера. лжерела
та види можли11ого впливу на 1юнкіллн заіннентаризов;~ні та облі
ковуються на території 11едснш1 дінлшості II Прилуцькому районі
Чернігіuської області. де скснлуатуютьсн машини, ~1ех<1нізм11 та
стаціонарне обладнання.

Шодо технічної альтеонативи 1.

- опис перецбачених заходів, спрямованих на запобігання, від
нернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативно
го впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсацій
них заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громад

ських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі

в ній громадськості:
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати

значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на
довкілля відповідно ·до Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що
передбачає:

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

- проведення громадського обговорення планованої діяльності:
,... аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу н~ ;10-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт го
споларювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснения процспури
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перец
баченого попереднім абзацом;

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган,
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ви
значає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її проваджєн
ня.

Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки опливу на довкілля та отримання рішення
про провадження пяанованої ліяльносгі.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та мож
ливості громадськості для участі в нііі процедурі. зокрема на стадії
обговорення обсягу цослілжень і рівня деталізації інформації, шо
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої ліяль
ності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим ор
ганом поданого суб'єктом госполарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість подавати будь-які зауваження та пронози
uії до зніту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки вплину на
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадсь
кого обговорення.

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

Протягом 20 робочих 1111ів із дня офіційного оприлюлнеиня
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному н пункті 15 цього повідомлення, зауваження іі про
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталі
зації інформації, що підннгає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.

Надаючи такі зауваження та пропозиції вкажіть унікальний
рсєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
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2.1. Планована діяльність, її характеристика:
Продовження в1шобущшня на Малодіви111,кому родовищі ко

рисних копалин (нафта газ розч1111ений у нафті, супуrні компо
ненти: етан, пропан, бyrat111) на підставі спеціального дозnолу на
користунаннн в.шрами №1596 від 05.10.1998 року ·1 продоuжс111ш
строком лії, згідно наказv від 26.12.20 І 8р. №519 державної служби
rео1101·ії 11а надр України, виданого терміном на 20 років. дослід
но-промислова експлуатацін родовища пронодитьсн з 1971 року.

Технічна аяьтернатива І.
Техні'JІіа алhтернатива зазначеної планованої дінл1,1юсті uід

суrш1 так нк Малодівицьке родовище перебуш1є II пром11словііr
експлуатації на 11ідста11і спеціального дщволу на користуванш1
надрами № 1596 від 05.10.1998 року, вила~юrо держашюю служ
бою геології та надр України терміном на 20 рокін,

Технічна альтернатива 2.
Техні,111а альтернатива зазна,1еної плановано·і дінльності від

сутнн так нк Малодівицьке ролонище перебущ1є в промислоuій
експлуатації на пілставі спеціального до:шолу ш1 користу11ан11я
надт1ш1 №1596 uід 05.10.1998 року, виданою державною служ
бою rеолQJ'іїта надр України терміном на 20 років.

3. Місце провадження планованої діяльності:
Малодішщьке ро.!Іовище rюзташованс в Прилунькому р;1йоні

Чернігівсhкої області, на відстані 20 км на північ1111й :шхіц віл м.
Пщ1J1ук11 щ1 території Малодіницької ОТГ. дсржаш1ий акт дого
вору орс1щ11 серін 11-ЧН № 000051, ресстрацій11111ї №247 (рішеннн
рід О 1.06.2000 tl

Міс11е 11оовидже1111н плаиоваиої дінльності: тсрнторjальна альтер
натива І.

Враховуючи межі спеціал1,1юrо дозволу на користу11анш1 налраш, Ма,:юлjвицького родовщШІ територію, що обл;щпоuа1ш та
задіяна 11 процесі видобутку вугле,юдніu, територіru1ьщ1 альтер.1.111=
тиш, вjщупт. об'єкт kную•шй. 111101ЩІ лі11е1лjйної 11іт111ю1 11щщ
- 8.38 км•"

Міс11е провадже1111н пла11ова11ої дінльиості: територіапьна альтер
натива 2

Враховуючи межі спеціального дозволу на користуван~ш ІЩJІQа
ми Малодівицькоrо родовища. територію, шо облаштована та
за11інна в процесі видобутку uуглеводнів, територіальна мьтерна
пша відсутнн, об'єкт існую'Іий, площа ліцензійної 11іл~1нки нщ1р
- 8.38 км•"

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

у створенні робочих місць лл» населення, яке проживає u межах
даних адміністративних районів. сплаті податків у місцеві бюджети
(в ~ч. сплата рентних платежів), допомозі органам місцевого само
врядування в ремонті доріг, мостів, очищенні русел річок і потічків
іт.п. 1 ·

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

Малодівиuьке родовище 11ідкрнте в 1971 році, у лослідно-лро
м11слову експлуатацію 11веде1іе n 1971 році.

Станом на О 1.11.2018 на родо1111щі пробурено 50 сuерллоuин: із
них діюч11й фонд - 7 сверлло1111н 16 сщ:рдлови11 - ЕВН, І сверд
лоиина- в очікуuанні поточного ремонту): бсзлію,,і - 14 свердло
вин. вс1,ого експлуатаційний фонд - 21 снершюви11а.

Інші 17: 2 водозабірні. 7 п'є:юметри,111их, 3 поглинальні, З наг
нітальні свещuювини: та ще 2 - в 0•1ікуванні лікuідаuії. Лікнілова
н11х - 12 свердлов11н.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер
нативами:

дотрнма111щ меж санітарно-:~ахистних :юн, лотр11ман1ш об'єміu
до·шош;н11х викиліu в атмосферне повітрн від стаціонарних дже
рел викидів, дотр11мання вимог щодо хімічного складу вод, що
зака<1уюнся н пласти 3 метою підтримки пластового тнску в111на
чеш111 та контролh їхш,ої сумісності з пластовими водами родови
ща. проведеннн спостережень за впливом діяльності на ,юверхне-
ві та 11ідземні вош1. В процесі веденнн виробни•юї ліяль1юсті uарто

Щодо технічної альтернативи І.
Еколого-інженерна пілrо10вка та захист території шодо техні,,

ної альтернатиІJи І відсуrні •1ере1 відсутність технічної альтерна
тиви І.

Щодо технічної альтернативи 2.
Еко1ю1·0-інженерна підготовка та захист території щодо техні•t

ної а1н;герщпиви 2 нідсvrні ·1сре:1 відсутність техні,1ної алhтерна
тиви 2

Щодо тернторіальпої альтернатнви І.
І:колого-інженстщ ГІіш отовка та захист території щоrю п;рито

ріаJ1ь1юї аJІhтер11атиш1 І вілсуrні •1ере1 відсутність тср11торі,u11,ної
альтернатнвн І.

Щодо технічної альтерншпивн 2.
Еколого-і11женерна пілготовка та захист території щодо терито

ріал,,ної алhтет1ативи 2 відсуrні чере:~ нідсУ)'ність територіаm,ної
а111,тер11атиuи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
На території Ма1юдіmщ1,коrо родовища 11ідсуrні об'єкти

природно-:щпоuідного фон11у. Потенцjйшш11 джерелами :щбруд
неню1 rрушів. повсрхне11их і 11іюсщ111х вод ~южуrь бути ро:~линн
пластових флюїдів у резул1,таті в11никненю1 а11арій11их ситуацій.
У ре·1улhтаті :щійсненнн щ1а1ю1щної лінльності на флору та фауну
:щійс11юєп-ся опосередкова1111й нr1лиu-присут}1ісп, людей та об
ла.цнан1111 11а тех1ю1ю1·і•ншх майдан•111ках. Крім того. серед 1111л11-
11j11 на лоІJкіллн иеобхідно :sа11ш•1нти можливе uилу•1енни :1е~1ещ
них лілн1юк і :mбір 1101111 :i uщюзабірн11х сноруд Сфера, лжерела
та ниди можливого вr1л11uу на доІJкіллн заінненпюи:ювані та облі
коuуютьсн на території щщсющ діялмюсті ІJ Пр11луш,ко~1у районі
Чер11іrівської обт1сті, де скс11 ~уатуютьсн шщ1ю1и мсха,Іі'Імн та
спщіонарне обл;\11юшнn.

/Цодо 111ех11іч11оі' пл1,тер111111111в11 1.
,Сфера, l!ЖcpClliLl.il.J!.UдlLMOЖJIIIIIOJO ІІІІJІИВУ на JЮНКЩJЩ ЩQJЮ

тех11і•11юї альтет1ати1111 І ві11суrні через нілсу111ість тех11і•11юї аль
терн;пиІJи І.

Щодо технічної альтернативи 2.
Сфера, джерела та uиш1 щ>жл1шоrо вллиnу на довкіллн щодо

тсхні·нюї альтсрщпиви 2 віщуrні через відсугність тсхнj•1ної аль
тернати-ви 2.

Шодо тернторіальної альтернативн І.
Сфер;1, джерела та в1ши можливого внливу на довкіллн щоrю

територіальної алhтернапши І відсуrні •1ерез відсуrність терито
ріа11ьної ал1,тернативи І.

Щодо територіаяьної альтернативи 2.
Сфера, джерела та 1нш11 .\Іожшшого впл~,ву 11а довкілля щодо

територіа11ьної алhтер11ати1111 2 відсуrні чере:J ві11суrність терито
рі;u1ь11ої альтерштшн 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего
рії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначиги відпо
відний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»):

Належить до другої категорії видів планованої діяльності ст. З
~

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля:

Підстави для здійс11еннн оцінки транскордонного впливу на
дОІІКіJІJІЯ ІІідсуrні.

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

До звіту з оцінки 11ш1н11у 11а довкілля будуть включені з достат
ньою деталізацією наступні планові показники:
- опис місця провадження плапованої діяльності та цілі пла

нованої піяльносгі, опис основних характеристик планованої ді
яльносгі;

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

вище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, грунти,
рослинний і тваринний світ, техногенне середовище, соціальне
середовище;

••0н11vиннv• .ци1.11011u\.,11 н, 1н1J11t1'"1ctt '-'.._UJІUІ І'ІІІІ умu1н1 11 11рuвмжс11-
ня.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та мож
ливості громадськості для участі в цій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що
піллягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої ліяль
ності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим ор
ганом поданого суб'єктом господарювання звіту з оuінки 1111л11ву
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості
надається можливість подавати будь-які зауваження та прополи
ції до зніту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 1111л1111у на
довкілля буде повідомлено u оголошенні про початок громацсь
кого обговорення,

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до зніту з оцінки впливу планова
ної діяльності на довкілля:

Протягом 20 робочих днів із дня офіційного оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громааськість має право 1щ11ап1 уповноваженому органу,
зазначеному II пункті 15 цього псвіломлення. зауваження й про
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталі
зації інформації, що пшлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.

Налаючи такі заунажсиия та пропозиції 11к;1жі11, у11ікаю,1111ІІ
)'k'<·t1p;щii11111tl ІІОМt'Р t•11pa1111 ЩЮ ОІІІІІКУ '1111J11111y 1111 Д()ІІКІJІJІІІ
плаповииої ніяльносгі II Єцииому рсссгрі ·1 011інк11 нпливу 11а JІО
вкілля (зазначений на першій сгорпші нього повідомлепня). Це
значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень
і пропозицій.

У разі отри~tшня таких зауважень і пропозицій громадськості
вони будуть розміщені u Єдиному реєстрі 1 оцінки впливу на до
вкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох ро
бочих днів із дня їх отримання). Особи, що надають зауваження та
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки
звіту :i 011інк11 впливу на довкілля зобов'язаний нрнхунати
повністю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити заува
ження та пропозиції громадськості, надані в процесі громадсько
го обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту :1 оцінки вплину на ловкілля. Де
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.

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

пження даної планованої діяльності буде продоuження строку
дії спеціального до:~волу на користуваннн надрам11 (видобування
(експлуатацін) корисних к'<>nал1111 - вуглеводнів (нафта, газ роз
чинений у нафті) на Ма1юдівицькому родовищі,

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

що видається державною службою геології та падр України
(орган, до уповноважень якого належить прийняття цього рішення)

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля
rає включенню до звіту з оцінки впливу 11а довкілля необхідно над-
с1шат11 до ·

департаменту агропромислового розвитку, екології та приrшд::
них ресурсів Черніrі11с1,кої облас110ї державної адміністрації:

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



Акт

2019 року с.Мала Дівиця

Ми представники ШВУ «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 Малодівицької ОТГ

&_,/щ wA-Uиf w.Ц?~

. ,

склали цей акт про те, що нами розміщено на офіційній дошці оголошень
Малодівицької ОТГ повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля Публічного акціонерного товариства «Укранфта»
Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» для продовження

- видобування корисних копалин на Малодівицькому родовищі. •, .

Євдокимова С.А

Паляниця О.В.

~~~Qtf/



смт. Мала Дівиця (М. Дівицьке родввище)
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~ВІКНА

(' []коре~...,.REНAU-~~
МЕТААОМАСТИКОВІВІКНА ~~.ижка~О%

МОСКИТНА
СІТКА Знижка 20%

Газоблоки

Цемент

Широкий асортимент!

'
Доступні ціни!

Відкриття нового
спеціалізованого

магазину
Chery AmuJet І Daewoo Lanos



вул. Іванівська, 86 (1 пов.)
3-30-23, 095 616 59 03 ДИЗАЙН и

ПЕЧАТЬ
визитки
флаера
календарики
магнить, и т.д.

0951261087

вул. ІНдУстрїаАьна, 2 /Q't:fiY:lф1JДJi~t:fl.f:JIJOJ:lti

Повідомляємо про початок
громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з ме
тою виявлення, збирання та вра
хування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої
діяльності.

1. Пnанована дімьність
Планована діяльність полягає

у продовженні господарської
діяльності з видобування корис
них копалин - вуглеводні (нафти,
газу, розчиненого у нафті, супутніх
компонентів: етану, пропану,
бутанів) на Малодівицькому на
фтовому родовищі на підставі
спецдозволу на користування
надрами № 1596 від 05.10.1998
року з продовженим строком дії,
згідно наказу від 26.12.2018 р.
№ 519 Державної служби геології
на надр України терміном на 20
років

Згідно з варіантом розробки
(базовий) експлуатація відкладів
нафти продовжується наявним
фондом видобувних свердло
вин, облаштованих двигунами
з електричним приводом. Всі
об'єкти розробляються_ шля
хом нагнітання власної води
(компенсація відборів по покла
дах планується на рівні 100%).

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)ого, поШЕННЯ -:----,----201911?2639__----:-

'.J .І. (реєстраційний номер с-прави про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
00135~90 (Нафтогазовидобувне 1596 від 05.10.1998 з метою
управління -Чернігівнафтогаз-). видобування вуглеводнів (про-
04053, м. Київ, Шевченківський мислову розробку), що видається
р-н, пров. Несторівський, 3-5, Державною службою геології та
тел. +380445061044 Адре- надр України.
са реєстрації відокремленого 5. СІроки, ,риваnІсть та
підрозділу: вул. Вокзальна, буд.і, порядок rромадського обrо
м. Прилуки, Чернігівська область, ворення звіту з оцінки вми-
17500., тел. (04637) 33-2-16, ву на довкіnnя, вкnючаючи
факс(О46)373-21-98, інформацію про час І місце

e-mail: Svitlana.Yevdokymova@ усІх заманованих rpoмaдcь-
Ukrnafta.com ких сnухань

З. Уповноважений -орrан, Тривалість громадського об-
який забезпечує проведення говорення становить 25 робо
rромадського обrоворення чих днів з моменту офіційного

Департамент екології та при- опублікування цього оголошення
родних ресурсів Чернігівської (зазначається у назві оголошен
обласної державної адміністрації ня) та надання громадськості
14000, м.Чернігів, пр. Миру, 14 доступу до звіту з оцінки впливу
(0462) 677-914, Електронна по- на довкілля та іншої додаткової
шта: deko_post@cg.gov.ua, нон- інформації, визначеної суб'єктом
тактна особа Ганжа Валентина господарювання, що передається
Юріївна для видачі висновку з оцінки

4. Процедура nрийнJІТТJІ впливу на довкілля.
рішення про провадження Протягом усього строку
манованої дімьносn та ор- громадського обговорення
rан, який розrnяда111ме ре- громадськість має право пода
зуnьnnи оцінки вмиву на вати будь-які зауваження або
довкіnnя пропозиції, які, на її думку, стосу-

Згідно чинного законодав- ються планованої діяльності, без
ства України рішенням про про- необхідності їх обгрунтування.
вадження даної планованої Зауваження та пропозиції мо-
діяльності буде продовження жуть подаватися в письмовій
строку дії спеціального дозво- формі (у тому числі в електрон
лу на користування надрами № ному вигляді) та усно під час гро-

Малодівицьке родовище
розташоване в Чернігівській
області., Прилуцького району
на відстані 20 км на північний
захід від м. Прилуки. на території
Малодівицької ОТГ.

Станом на 01.11.2018 на
родовищі пробурено 50 свердло
вин: з них діючий фонд 7 сверд
ловин (6 свердловин - ЕВН, 1
свердловина - в очікуванні поточ
ного ремонту); бездіючі 14 сверд
ловин - всього експлуатаційний
фонд - 21 свердловина. Інші
17 (водозабірні 2 свердло
вин; п'єзометричні 7 сверд
ловин; поглинальні - З
свердловини; нап-rітальні - 3
свердловини; в очікуванні
ліквідації -2); ліквідованих - 12
свердловин.

В процесі провадження
планованої діяльності вико-
ристовуватиметься закрита
система збору. В основу видо
бування, транспортування та
підготовки продукції закладають
ся технології, які відповідають
вимогам міжнародного стандар
ту ІСО 14001-2005. Інженерна
підготовка і захист території
здійснюється існуючою на
родовищі інфраструктурою.

2. Суб'єкт господарювання
ПАТ «УКРНАФТА» код ЄДРПОУ

BJ"A. І\ИІВСЬК8, 2~0 Ж.
заходити f двері нової почти No4
і Сііі і І С І 4

мадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встанов
леного строку, нвоозглядаоться.

Громадські · слухання
відбудуться - 25.07.2019 року о
11.00 год, за адресою:

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

6. Уповноважений цен
,рапьний орrан або уповнова
жений територіаnьний орrан,
що забезпечує дОСІ}'ІІ до звіту
з оцінки вмиву на довкіnnя
та іншої дОСІ}'ІІної Інформації
щодо манованої дімьносn

Департамент екології та при
родних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації
14000, м.Чернігів, пр. Миру, 14
(0462) 677-914, Електронна по
шта: deko_post@cg.gov.ua, кон
тактна особа Ганжа Валентина
Юріївна

7. Уповноважений цен
,раnьний орrан або упов
новажений територіаnьний
орrан, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та
с,роки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та при
родних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації

14000, м.Чернігів, пр. Миру, 14
(0462) 677-914, Електронна по
шта: deko_post@cg.gov.ua. кон
тактна особа Ганжа Валентина
Юріївна

Зауваження і пропозиції при
ймаються протягом усього строку
громадського обговорення, за
значеного в абзаці другому пун
кту 5 цього оголошення.

8. Наявна екоnоrічна
інформація щодо манованої
дімьносn

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

9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки вмиву на
довкіnnя та іншої додаткової
інформації (відмінне від
приміщення, зазначеноrо
у пункті 6 цьоrо огоnоwен
ня), а також час, з якого
rромадськість може ознайо
МІІТІІСЯ З НИМИ

Ознайомлення з матеріалами
можливо щоденно з 19.06.2019
за адресою:

Чернігівська область, Прилуць
кий район. селище Мала Дівиця
вул. Слобідська, З

Малодівицька селищна рада.
Контактна особа: Журавель

Олена Петрівна (04637) 6- 75-36

..



ЗАСНОВАНА МІСЬКОЮ РАДОЮ

ГАЗЕТА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИЛУКИ

РІК ВИДАННЯ - ВІСІМНАДЦЯТИЙ

№25 (916)
19 червня 2019року
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АРТЕМ РОЖКО: «Разом.ми
зможемо втілити мрію в життя!»

У свої 39 років Голова правління ПрАТ «При
луцький м'ясокомбінат» Артем Рожко вже заявив
про себе як успішний підприємець, дієвий депутат
Прилуцької міської ради, фахівець із сучасними
поглядами на розвиток міста та діловим - як зараз
кажуть, європейським підходом до справи.

Артем Рожка є представником вже четвертого
покоління свого роду, котрі проживають у При
луках. Народився в Чернівцях, де його батьки - на
той час молоді спеціалісти Микола Васильович та
Людмила Олексіївна - працювали за направлен
ням після закінчення інституту. Незабаром сім'я
Рожків з дворічним сином переїхала до Прилук.
Тож про Прилуки - всі дитячі спогади Артема: тут,
в «будмашівському» дитсадку, з'явилися перші друзі;
під тінистими алеями міських тротуарів ходив на

За його депутатського сприяння вирішено не
мало проблем в різних мікрорайонах Прилук.
Стратегічними напрямками депутатської діяльності
Артема Рожка є побудова в Прилуках сучасно
го стадіону, розчищення річки Удай, будівництво
об'їзної дороги. Завдяки депутатським коштам
Артема Миколайовича, торік розпочалося розро
блення проєкту з розчищення Удаю, який наразі
вже знаходиться на затвердженні в Міністерстві
екології. Зрушили з мертвої точки і дві інші справи:
наразі готуються техніко-економічні обгрунтування
для проектно-кошторисної документації для
будівництва об'їзної дороги, а також Федерацією
легкої атлетики України розроблений проєкт
реконструкції міського стадіону Прилук. Ініціатором
залучення ФЛАУдо відбудови прилуцького стадіону
є Артем Рожка.

З перших днів війни на Сході України Артем Рож
ка активно допомагає бійцям АТО, надаючи во
лонтерам продукти харчування для військових та
повністю фінансуючи їхні поїздки на Схід України.
За свою волонтерську діяльність нагороджений трьо
ма медалями. Одну з них - «За жертовність та любов
до України» - отримав з рук Патріарха Київського та
Всієї України Філарета.

Ще один напрямок благодійної діяльності Артема
Миколайовича - підтримка спортсменів-земляків.
Здорова нація починається зі здорової людини,
переконаний він. Тому однаково охоче допомагає і
прилуцьким легкоатлетам - членам Національної
збірної, і місцевій футбольній команді «Олімпік», і
lt'\1-11,fU \/U~~U1AV<::)A.,t ->-.A':1Г-'3UL ~ ППП'1-'Іtn,-.n nr,,na~rhr..n"•• f ••,.,,

працюючи не покладаючи рук, вдалося не тільки на
ростити потужності підприємства, а й вивести ПрАТ
«Прилуцький м'ясокомбінат» у лідери харчової
галузі Прилук. Практично з нуля Артем Миколайо
вич відновив ковбасне виробництво.

Втім, на досягнутому Голова правління При
луцького м'ясокомбінату · Артем Рожка зупиня
тися не збирається. Тепер виробнича діяльність
м'ясокомбінату не обмежується лише Прилуками. В
селі Обичів створено підприємство «Іарантбуд», що
займається вирощенням свиней. Нині це найбільший
свинокомплекс не тільки в Прилуцькому районі, а й
на Чернігівщині. Завдячуючи цьому підприємству
у села з'явилася перспектива, нові робочі місця. За
спільної ініціативи Артема Рожка та його брата Дми
тра в Обичеві було відремонтовано приміщення, де
відкрили дитсадок, облаштували дитячий майдан
чик. Рожки постійно опікуються місцевою школою,
фінансують численні заходи, що організовуються для
дітей - від придбання подарунків на свята до тури
стичних поїздок. Тож у тому, що тепер молоді сім'ї не
виїжджають з Обичева - в першу чергу заслуга Артема
та Дмирта Рожків. В людей з'явилася робота, а зна
чить, перспектива і впевненість у завтрашньому дні.

Постійне навчання - запорука успіху. Тому при
всій своїй завантаженості Артем Миколайович зна
ходить час і можливості для нових знань. В 2017 році
разом з командою закінчив Школу мерів та прой
шов тижневе стажування в муніципалітетах Польщі.
В лютому 2019-ro став студентом Міжнародного
lнст':'fТ)7У Менеджменту, де навчається і сьогодні.
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порушень адміністративного законодавства.
Кількість розглянутих справ, по яких винесено
постанови органами, уповноваженими розгляда
ти справи про адміністративні правопорушення,
становила 113 тис. Це на чверть більше, ніж у 2017

·році.
Розмір заподіяної адміністративними правопору

шеннями майнової шкоди становив 53,7 млн грн,
яку було відшкодовано на 7%. Майже всі збитки
(99,6%) завдані порушеннями законів у сфері охо
рони природи, використання природних ресурсів,

Накладено адміністративні стягнення на ІVІS,І
тис. осіб (у 20 І 7р. - 84,3 тис.). Штрафи застосовано
до 70% усіх правопорушників на суму майже 82 млн
грн. Середній розмір накладеного штрафу становив
1076 грн. До решти правопорушників застосовано
такі види стягнень як попередження, громадські ро
боти, суспільно корисні роботи, адміністративний
арешт, арешт утриманням на гауптвахті, позбавлен
ня спеціального права тощо.

Головне управління статистики
в Чернігівській області
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слідчим суддею Прилуцького місцевого суду підозрюваному
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.
Довідково: згідно ч. З ст. 187 КК України напад із мето[

заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, не
безпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала напад
та з проникненням у житло карається позбавленням волі н
строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За інформацією Прилуцькоїмісцевоїпрокуратури

ЕКОЛОГІЯ

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

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

20191172639
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського

обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної в пункті І цього оголошення, з метою виявлен
ня, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає в продовженні господар

ської діяльності з видобування корисних копалин - вуг
леводні (нафти, газу, розчиненого в нафті, супутніх ком
понентів: етану, пропану бутанів) на Малодівицькому
нафтовому родовищі на підставі спецдозволу на користу
вання надрами № 1596 від 05. І 0.1998 року з продовженим
строком дії, згідно наказу від 26.12.2018 р. №519 Державної
служби геології на надр України терміном на 20 років.

Згідно з варіантом розробки (базовий) експлуатація
відкладів нафти продовжується наявним фондом видо
бувних свердловин, облаштованих двигунами з елек
тричним приводом. Усі об'єкти розробляються шляхом
нагнітання власної води (компенсація відборів по покла
дах планується на рівні 100%).

Малодівицьке родовище розташоване в Прилуцькому
районі Чернігівської області, на відстані 20 км на північний
захід відм. Прилуки, на території Малодівицької ОТГ.

Станом на 01.11.2018 р. народовиші пробурено 50 сверд
ловин: із них діючий фонд - 7 свердловин (6 свердловин
- ЕВН, І свердловина - в очікуванні поточного ремонту);
бездіючі - 14 свердловин, всього експлуатаційний фонд
налічує 21 свердловину. Інші: 17 (2 водозабірні свердло-

вини; 7 п'єзометричних; 3 поглинальні; 3 нагнітальні та 2
свердловини - в очікуванні ліквідації); ліквідованих - 12
свердловин. .

У процесі провадження планованої діяльності викори
стовуватиметься закрита система збору. В основу видобу
вання, транспортування та підготовки продукції заклада
ються технології, які відповідають вимогам міжнародного
стандарту ІСО 14001-2005. Інженерна підготовка та за
хист території здійснюється існуючою на родовищі
інфраструктурою.

2. Суб'єкт господарювання.
ПАТ <<УКРНАФТА•> код ЄДРПОУ 00135390 (Нафтога

зовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» ). 04053, м.
Київ, Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5, тел.
+380445061044.

Адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Вок
зальна, буд. І, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500,
тел. (04637) 33-2- 16, факс (046) 373-21-98, е-гпаіі: Svitlana.
Yevdokymova@Ukrnafta.com.

З. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро
мадськоrо обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігів
ської обласної державної адміністрації: 14000, м. Черні
гів, пр. Миру, 14, тел. (0462) 677-914, електронна пошта:
deko_post@cg.gov.ua, контактна особа - Ганжа Валентина
Юріївна.

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано
ваноїдіяльності та орган, який розглядатиме результати оцін
ки впливу на довкілля.

Згідно чинного законодавства України рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде продов
ження строку дії спеціального дозволу на користування
надрами № 1596 від 05.10.1998 р. з метою видобування вуг
леводнів (промислову розробку), що видається Держав
ною службою геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про
час і місце всіх запяанованнхгромадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро
бочих днів із моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається в назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з
оцінки впливу на довкілля.

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

Громадські слухання відбудуться 25.07.2019 року об 11 :ОО
год, за адресою: вул. Слобідська, 3, селище Мала Дівиця,
Прилуцький район, Чернігівська область.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо пла
нованої діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігів
ської обласної державної адміністрації: 14000, м. Черні
гів, пр. Миру, 14, тел. (0462) 677-914, електронна пошта:
deko_post@cg.gov.ua, контактна особа - Ганжа Валентина
Юріївна.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого надаються зауваження й про
позиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігів
ської обласної державної адміністрації: 14000, м. Черні
гів, пр. Миру, 14, тел. (0462) 677-914, електронна пошта:
deko_post@cg.gov.ua, контактна особа - Ганжа Валентина
Юріївна.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом усьо
го строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль
ності.

Звіт із оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
з додатками на 205 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на до
вкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від примі
щення, зазначеного в пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

Ознайомлення з матеріалами можливе щоденно з
19.06.2019 року за адресою: Чернігівська область, При
луцький район, селище Мала Дівиця, вул. Слобідська, 3,
Малодівицька селищна рада, контактна особа - Журавель
Олена Петрівна, тел. (04637) 6-75-36.



Акт

ВlД -19. О-" 2019 року с.Мала Дівиця

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

Євдокимова С.А.

Паляниця О.В
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Фотофіксація оголошення про початок громадського обговорення звіту
з ОВД Малодівицького родовища(смт. Мала Дівиця)

. , ., .
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АКТ

d'sf_ ~~ 2019 року

про неявку представників громадськості під час проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля
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На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності, /~~A"d' 2019 року о #е~ у приміщенні
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мали відбутись громадські слухання у процесі оцінки впливу на довюлля щодо
планованої діяльності ~~d'~'~~~
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а зазначені слухання представники громам;еькості не з' явились.
У зв' язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор

(представники Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адмініст ації) та _ суб'єкт господарювання (представник
~~ ~ л ~ ~,,,-, L::Ь~ _, /LJ , а
так~ванням пункту 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 року № 989, зазначені слухання вважаються такими, що
відбулися.
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