
         _______________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, не 

зазначається суб’єктом господарювання) 
 

_________20226239631__________ 
(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 

Облаштування Платівського ГКР. Будівництво Тимчасової Дослідно Промислової 

Установки підготовки газу з підключенням свердловини № 614 Платівська та № 1 

Платівська на період промислової розробки родовища. Будівництво вихідного 

газопроводу DN150 PN55 від ТДПУ «Платівська» до МГ «Шебелинка-Харків» 

Харківського ЛВУМГ. Чугуївський район, Харківської області. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності) 

Тимчасова Дослідно-Промислова Установка «Платівська» (надалі – 

ТДПУ «Платівська»), що проектується, призначена для дослідно-промислової експлуатації 

свердловин № 1 та № 614 Платівського ГКР. 

Для можливості експлуатації свердловин № 1 та № 614, передбачається їх обв'язка і 

підключення до майданчику ТДПУ «Платівська».  

Для подачі газу, що видобувається на Платівському родовищі, передбачається 

будівництво газопроводу DN150 PN55 від ТДПУ «Платівська» до магістрального 

газопроводу DN400 PN54 «Шебелинка-Харків» Харківського ЛВУМГ та влаштування у 

відповідності з діючими нормативними документами комерційних вузлів обліку газу (ВОГ) 

(основного та дублюючого). 

ТДПУ складається із системи сепарації, підігріву та інгібіторування газу. Система 

збору, підготовки природного газу та газового конденсату передбачає: збір газу, 

відокремлення пластової води та газового конденсату, дегазацію конденсату, підготовку газу 

та конденсату до транспорту. 

Загальна довжина проектованих трубопроводів підключення свердловин становить: 

свердловини № 1 – 2225 м, свердловини № 614 – 2210 м.  

Довжина газопроводу DN150 PN55 від майданчику ТДПУ «Платівська» до 

МГ «Шебелинка-Харків» складає 435 м. 

Потужність встановленого обладнання ТДПУ дозволяє проводи підготовку: 

300 тис. нм3/добу природного газу; до 30 м3/добу конденсату; до 50 м3/добу супутньо-

пластової води (далі – СПВ). 

В адміністративному відношенні ТДПУ «Платівська» планується розташувати за 

межами населених пунктів на території Зміївської територіальної громади Чугуївського 

району Харківської області. 

Населені пункти знаходяться на значній відстані від об’єкта планованої діяльності. 

Відстань від проммайданчика ТДПУ до найближчої житлової забудови складає 1041 м у 

північному напрямку (с. Борова). 

 



Найближчі прирівняні до житлової забудови об’єкти (садова забудова) по 

відношенню до проммайданчика ТДПУ «Платівська» від крайніх джерел викидів 

основного виробництва (факельного амбару) розташовані на відстанях: 346 м у 

південному та 850 м у південно-західному напрямках до меж земельних ділянок 

садівницьких товариств. 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТІВСЬКЕ», код за 

ЄДРПОУ 41588610. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 
Юридична адреса ТОВ «ПЛАТІВСЬКЕ»: 61003, Харківська обл., м. Харків, 

Майдан Павлівський, буд. 1/3, тел.: +380504232650. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділ оцінки впливу на довкілля, 

за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-

40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу 

на довкілля, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

нормативний документ, що передбачає його видачу) 

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 (не менше 25, але 

не більше 35 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 

проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться –_________________________________ 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 



Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ 

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

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 захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділ оцінки впливу на довкілля, 

за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-

40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна. 

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 

екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів, відділ оцінки впливу на довкілля, 

за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-

40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна. 

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 

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 343 аркушах.  
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

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: 

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності – з 26.08.2022 р. 

61003, Харківська обл., м. Харків, Майдан Павлівський, буд. 1/3, приміщення 

ТОВ «ПЛАТІВСЬКЕ», тел.: +380504232650 

63404, Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, 

приміщення Зміївської міської ради, тел.: (05747) 3-45-23. 
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 


