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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ
УПРАВЛІННЯ «ЧЕРНІПВНАФТОГАЗ»),
КОД ЄДРПОУ 00135390
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
Інформація про суб’єкта господарювання
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)3-21-98,
e-mail:
Svitlana.Yevdokymova@Ukmafta.com
1.

2.

Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Технічна альтернатива 1.
Видобування нафти та газу розчиненого у нафті у обмеженій кількості: 50 % від
запланованого річного видобутку.
Продовження спецдозволу на користування надрами № 2309 від 13 листопада 2000 року
із терміном дії до 13 листопада 2020 р. з видобування корисних копалин (нафти, газу,
розчиненого у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій ) на площах
Ромашівського нафтового родовища на підставі Спорудження нових свердловин не
планується. Існуючі свердловини обладнані двигунами з електричним приводом.
Технічна альтернатива 2.
Видобування корисних копалин (промислова розробка) Ромашівського нафтового
родовища передбачається шляхом експлуатації тільки свердловин існуючого фонду.
Технічна альтернатива 3.
Припинення видобування корисних копалин (нульова альтернатива).
Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.
Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи 1
Ромашівське родовище розташоване в Роменському районі Сумської області
(Великобубнівська сільська рада) та частково в Талалаївському районі Чернігівської області
3.

на відстані 25 км на північний захід від м. Ромни. Найбільшими населеними пунктами в
районі родовища є районні центри Ромни. Талалаївка, села Липове, Посад і Великі Бубни.
Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, родовище введене в
дослідно-промислову експлуатацію з 1986 року).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Видобування нафти та газу - джерело поповнення місцевого та державного бюджетів,
зміцнення паливно-енергетичної бази України.
Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі, оскільки поряд з
забезпеченням його зайнятість та отримуються додаткові кошти у вигляді податків до
місцевих бюджетів з їх подальшим розподілом між бюджетами різних рівнів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Ромашівське родовище відкрите у 1985 році, в дослідно-промислову експлуатацію введене
у 1986 році. Ромашівське родовище розташоване у північно-західній частині ДніпровоДонецької западини між Дмитрівським та Роменським соляними штоками.
В геологічній будові беруть участь девонські, камяновугільні, пермські і мезокайнозойські
відклади, що залягають на докембрійському кристалічному фундаменті. Глибина залягання
фундаменту 5-6 км. Докембрійські відклади на родовищі не розкриті, але на сусідніх
родовищах в північній прибортовій зоні вони представлені метаморфічними і виверженими
породами, типовими для Українського кристалічного масиву.
Промислова нафтогазоносність Ромашівського родовища пов’язана з верхньо- візейськими
горизонтами В-17 та В-18 нижнього карбону. Поклади пластові склепінні тектонічно
екрановані. Колектори - пісковики.
Площа ліцензійної ділянки згідно бланку спецдозволу № 2309 від 13 листопада 2000 р.
складає 6,71 км2.
Станом на 01.01.2020 р. загальний фонд свердловин на родовищі складає - З свердловини,
а саме: одна свердловина п’єзометрична, дві з них ліквідовані після буріння з геологічних
причин.
Державним балансом України обліковані видобувні запаси вуглеводнів в об’ємі 122 тис. т
нафти, 52 млн м3 газу, розчиненого в нафті.
Станом на 01.01.2020 р. з покладів родовища вилучено 26,2 тис. т нафти, рідини 27,4 тис.
т, 10,2 млн м3 розчиненого газу.
Нафта, що видобувається з свердловин родовища по системі трубопроводів поступає на
ГЗУ Матлахи, де здійснюється індивідуальний замір дебіту свердловин по нафті і газу. Після
цього продукція Ромашівського родовища поступає на ДНС Талалаївського ЦВНГ.
Далі нафта подається на Гнідинцівський ГПЗ для підготовки (обезсолення, обезводнення,
тощо).
Підготовлена нафта разом з нафтою, видобутою на інших родовищах НГВУ
«Чернігівнафтогаз» та нафтою Талалаївської групи родовищ НГВУ «Охтирканафтогаз»,
відвантажується в систему трубопроводів ПАТ «Укртранснафта».
Нафтовий газ родовища разом з газом інших родовищ після оперативного обліку поступає
через систему газопроводів на Гнідинцівський ГПЗ.
Облік поданого газу проводиться на вузлах обліку.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
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.
Щодо технічної альтернативи 2: Те ж саме, що й для першої альтернативи.
Щодо територіальних альтернатив 1,
Територія провадження планованої діяльності обмежується координатами кутових точок
ділянки родовища, що зазначені в спеціальному дозволі на користування надрами.
Щодо територіальних альтернатив 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.
7.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:
В процесі провадження планованої діяльності використовуватиметься закрита система
збору.
В основу видобування, транспортування та підготовки продукціїзакладаються технології, які
відповідають вимогам міжнародного стандарту ІСО 14001-2005. Інженерна підготовка і захист
території здійснюється існуючою на родовищі інфраструктурою.
Щодо технічної альтернативи 2
Те ж саме, що й для першої альтернативи.
Щодо територіальних альтернатив 1,
Територія провадження планованої діяльності обмежується координатами кутових точок
ділянки родовища, що зазначені в спеціальному дозволі на користування надрами.
Щодо територіальних альтернатив 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Вплив на клімат та мікроклімат - незначні викиди парникових газів..
Вплив на геологічне середовище - порушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і
пересувних джерел викидів, шумовий вплив.
Вплив на підземні води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних
ситуацій..
Вплив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних
ситуацій.
Вплив на ґрунти - механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в
результаті виникнення аварійних ситуацій.
Вплив на рослинний світ - можливе порушення трав’яного покриву.
Вплив на фауну - опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового
обладнання, шумовий вплив;
Щодо технічної альтернативи 2
не розглядаються у зв’язку з нульовою альтернативою

Щодо територіальних альтернатив 1,
Територія провадження планованої діяльності обмежується координатами кутових точок
ділянки родовища, що зазначені в спеціальному дозволі на користування надрами.
Щодо територіальних альтернатив 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 підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”
Належність до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів (у відповідності з
пунктом 3 частини 3 статті 3 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 для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
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 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 уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої 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 довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (СОУГО-19), спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, до повного
його скасування та протягом ЗО днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в
оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті 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 довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(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 довкілля 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 довкілля зобов’язаний врахувати повністю,
врахувати частково або обґрунтовано 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 довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної Планованої
діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість
провадження даної планованої діяльності з видобування корисних копалин (частина 3 статті
11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством захисту
довкілля та природних ресурсів України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до:
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної
оцінки та контролю, поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035.
e-mail: OVD@mepr.gov.ua. телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та
контролю.

