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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
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим
видобуванням вуглеводнів (промислова розробка родовища) (газ природний, конденсат,
нафта, супутні компоненти) Дубрівської площі.
Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – досліднопромислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України,
промислова розробка.
В адміністративному відношенні Дубрівська площа розташована на території
Миргородського району Полтавської області. Сусідніми на даній території є
Кибинцівське, Малосорочинське, Сорочинське, Радченківське родовища вуглеводнів.
Дубрівська площа приурочена до Глинсько-Солохівського газо нафтоносного району в
південній прибортовій частині Дніпровсько-Донецької западини.
За загальною величиною об’ємів вуглеводнів, згідно з інструкцією ДКЗ України,
Дубрівська площа відноситься до дрібних, за складністю геологічної будови –до складної
будови.
Процес геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка
родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) (газ
природний,
конденсат,
нафта,
супутні
компоненти
корисні
копалини
загальнодержавного значення) Дубрівської площі не є діяльністю, що має значні
виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин,
викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.
Вплив на повітряне середовище характеризується як екологічно допустимий.
Через район робіт протікає річка Лихобабівка з численними притоками. Передбачено
впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційнотехнічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно
допустимий.
Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації
мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів.
Планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного
середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ "ТВИНС ГРУП", код ЄДРПОУ 41407759, юридична адреса (адреса для листування):
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 4А, оф.2, тел.: +38(098)7852221

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. Електронна
пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде - спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в
тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням
вуглеводнів (промислова розробка родовища) Дубрівської площі, що видається
Держгеонадрами 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 – 13 грудня 2018 року, о 12 годині у приміщені
актової зали «Центр естетичного виховання», вул. Грекова, 5, м. Миргород,
Миргородський район, Полтавська область, 37600.
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. Електронна
пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (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. Електронна
пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (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 155 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
вул. Гоголя, 120, м. Миргород, Полтавська область, 37600, приміщення
Миргородської районної ради.
Громадськість може ознайомитися з документами від 22.11.2018 року.
Контактна особа: Вовк Олександр Дмитрович +38(066)766-40-01

