INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas,
gatvė):

Žalios naftos gavyba, Gręžinio g. 7, Didžiųjų Mostaičių k., Kulių sen., Plungės r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Manifoldas“, Gamyklos g. 11, Gargždų m.,
Klaipėdos r. sav.
Ataskaitos rengėjas: UAB „EKOSISTEMA“, Taikos pr. 119, Klaipėda.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „Manifoldas“ planuoja išplėsti naftos gavybą Ablingos naftos gavybos aikštelėje (toliau –
NGA), papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinius Ablinga-7 atšaką ir Ablinga-8. Naftos gavybos
technologinis procesas Ablingos NGA susideda iš šių trijų pagrindinių technologinių etapų: naftos
fluido išgavimo iš naftingo horizonto, naftos fluido separavimo, atskiriant dujas bei vandenį (sūrimą),
naftos saugojimo bei realizavimo. Gręžinys Ablinga-8 baigtas gręžti 2014-06-30 ir šiuo metu
eksploatuojamas. Gręžinio Ablinga-7 atšaką planuojama išgręžti 2015-2016 metais. Naftos gavybos
gręžinys Ablinga-7 šiuo metu neeksploatuojamas ir naudojamas kaip stebimasis. Įrengus gręžinio
Ablinga-7 atšaką bendras Ablingos NGA eksploatuojamų naftos gavybos gręžinių skaičius bus 2
vienetai. Ablingos NGA naftos gavyba vykdoma ištisą parą septynias dienas per savaitę. Planuojama
naftos gavyba 10548 t/m arba 12557 m3/metus. Ablingos NGA naftos gavybos veiklą planuojama
vykdyti iki 10 metų. Baigus Ablingos naftos telkinio eksploataciją, Ablingos NGA esantys gręžiniai
bus likviduoti, išmontuota technologinė įranga, žemės sklypai bus rekultivuoti ir grąžinti sklypų
savininkams. Nuo gręžinio iki artimiausio gyvenamojo namo, esančio šiaurės pusėje, yra 168 metrai.
Kitos gyvenamosios teritorijos yra pietų, pietryčių pusėje 339-929 metrų atstumu nuo gręžinio.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išanalizuoti veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai. Ataskaitoje įvertinus oro taršą, triukšmą, kvapus (pagal
pateiktus skaičiavimus) nustatyta, kad tarša neviršys ribinių dydžių ir planuojama ūkinė veikla
neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:

Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribų dydis sutapatinamas su nuomojamų žemės sklypų
(kad. Nr.: 6837/0007:17, 6837/0007:53 Kulių k.v.) ribomis (SAZ plotas – 1,4600 ha).
Visuomenės sveikatos centro apskrityje sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jo
priėmimo data, numeris:

Telšių visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių:
planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje.
Sprendimo priėmimo data: 2015-05-25, Nr. EP-4-4.

