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НГВУ «Чернігівнафтогаз»
ПАТ «Укрнафта»
17500, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1

Відмова у видачі висновку

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Департамент). .
за результатами розгляду документів для отримання висновку з ошнки
впливу на довкілля по планованій діяльності з видобування корисних
копалин НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на Малодівицькому
родовищі (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля - 201812467) в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до частини першої статті б Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» (далі - Закон), суб'єкт господарювання забезпечує. . . . . . . .підготовку звпу з ошнки впливу на довкілля .1 несе вшповщальність за
достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Обов'язкові вимоги до звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено
частиною другою статті 6 Закону та Додатком 4 Порядку передачі
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля (далі - Порядок), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026.

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

недотримані вимоги пункту 1 частини 1 Додатку 4 Порядку в частині
надання копій документів, що підтверджують право користуватися землею
(довгострокова оренда землі підтверджена копіями договорів лише на 0,8 га);

на схематичних матеріалах не зазначено свердловини №39 та 53, в
тексті свердловина № 31 описана, як ліквідована, свердловина № 35, як в
очікуванні ліквідації, а на схемі вони позначено як діючі;



. . .в описі та порівняннях використовується довідка про величини
фонових концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі
м. Прилуки, а не с. Мала Дівиця, яка також не погоджена органами
санепідемслужби (на дату підготовки і подання Звіту - органами
Держпродспоживслужби).

всупереч вимогам пункту 5 · частини 1 Додатку 4 Порядку у Звіті. .вгдсутнг:
опис та оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності,

зумовленого провадженням планованої діяльності, включаючи роботи з
демонтажу після завершення експлуатації родовища.

Суб'єктом господарювання до Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля 24 січня 2018 року подано повідомлення про плановану діяльність,

.

. . . . .яка пщлягає ОЦІНЦІ впливу на довкілпя, оприлюднено зазначене повідомлення
25 січня 2018 року.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення
повідомлення, тобто з 25 січня 2018 року по · 21 лютого 2018 року,. .громадськість мала право надавати уповноваженому територіальному органу
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
ДОВКІЛЛЯ.

Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в газеті «Град
Прилуки» від 24 січня 2018 року No4 в передбачені законодавством терміни, а
в газеті «Прилуччина» від О 1 березня 2018 року - після закінчення терміну
протягом якого громадськість мала право надавати уповноваженому
територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до

. . .звіту з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.
Тобто, суб'єктом господарювання недотримані вимоги частини З

статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме порушені
терміни розміщення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля в друкованих засобах масової інформації (не
менше двох), визначених суб'єктом господарювання, територія. . . . . .
розповсюдження яких охоплює ацміністративно-територгальнг одиниці, які
можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Також суб'єктом господарювання не подано повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до
уповноваженого територіального органу, шо є порушенням пункту І статті 5
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Вищезазначена інформація вважається поданням
господарювання неповного пакета документів, необхідних для

суб'єктом
одержання

. .
висновку з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

На підставі пункту 1 ч.астини п'ятої статті 4-1 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Департамент відмовляє. . .
у видачі висновку з ошнки впливу на довкшля.

Враховуючи вищевикладене, надання відмови щодо видач] висновку з



оцінки впливу на довкілля є остаточним рішенням. Справа, відкрита в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 201812467, закрита.

Процедура повторної оцінки впливу на довкілля здійснюється
відповідно до вимог статті 2 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
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