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(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 у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у продовженні видобування вуглеводнів з площ
Гнідинцівського НГКР, а саме: основних – нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат та
експлуатація обладнання, що забезпечує видобування нафти і газу в межах визначених
ліцензійних площ.
Загальний фонд існуючих свердловин родовища складається із 196 нафтових, 18 газових і 19 поглинальних свердловин. Зазначене родовище облаштоване і має весь
комплекс необхідних комунікацій та установок для збору, підготовки і
внутрішньопромислового транспортування нафти і газу. Орієнтований річний
видобуток нафти становитиме 40,7 тис.т нафти та 1,59 млн.м3 газу розчиненого у нафті.
Площа родовища у межах ліцензійної ділянки становить 49,05 км2. Територія
Гнідинцівського родовища частково включає землі Гнідинцівської, Світличнеської,
Дащенківської та Остапівської сільських рад, відповідно до договорів оренди землі
укладених Підприємством, оформлених в установленому порядку для обслуговування
та експлуатації наявних свердловин родовища.
2. Суб’єкт господарювання: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРНАФТА»,
(НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ
УПРАВЛІННЯ
«ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ»), код ЄДРПОУ 00135390
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несторівський, 3-5,
тел. +380445061044; адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Вокзальна,
буд.1, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500, тел. (04637)3-32-16, факс (04637) 3-2198, e-mail: Svitlana.Yevdokymova@Ukrnafta.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського,
35, Київ,
03035,
Відділ
оцінки
впливу
на
довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу на
користування надрами (видобування корисних копалин (промислова розробка
родовища) – нафти, газу природного вільного, конденсату, газу природного

розчиненого у нафті), що видається Державною службою геології та надр України.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться – 30 липня 2019 р., о 12-00 годині у приміщенні
Варвинської районної ради, за адресою: вул. Шевченка, буд. 38, смт. Варва,
Чернігівська область, 17600.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського,
35, Київ,
03035,
Відділ
оцінки
впливу
на
довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського,
35, Київ,
03035,
Відділ
оцінки
впливу
на
довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 89 аркушах;
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомитись зі звітом можливо, починаючи з 05 липня 2019 року за адресами:

1) Чернігівська область, Варвинський район, с. Гнідинці, вул. Незалежності, буд.
38, Гнідинцівська сільська рада.
Контактна особа: Міщенко Наталія Іванівна, тел.: (04636) 2-13-27;

2) Чернігівська область, Варвинський район, с. Дащенки, вул. Лесі Українки,
буд. 33, Дащенківська сільська рада.
Контактна особа: Хажанець Світлана Григорівна, тел.: (04636) 2-55-25;
3) Чернігівська область, Варвинський район, с. Остапівка, вул. Куйбишева, буд.

3, Остапівська сільська рада.
Контактна особа: Хижняк Микола Миколайович, тел.: (04636) 2-44-19;
4) Чернігівська область, Варвинський район, с. Світличне, вул. Миру, буд. 32,

Світличненська сільська рада.
Контактна особа: Філоненко Анатолій Васильович, тел.: (04636) 2-41-22;

