Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля

01.02.2019 року
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

№ 20191312748/8172
(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
Видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у нафті,
конденсат, супутні корисні компоненти – етан, пропан, бутани, гелій), в межах
Cахалінського нафтогазоконденсатного родовища згідно спеціального дозволу № 5139
від 05.02.2010 р (внесено зміни), терміном 20 років (наказ від 15.05.2017 № 216 виданий
Державною службою геології та надр України), розширення меж ділянки надр по
горизонту В-16.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності розташований в
межах території Китченківської, Олексіївської та Качалівської сільських рад,
Краснокутського району, Харківської області. На відстані 14 км на південний схід від
м. Краснокутськ
(місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ» код ЄДРПОУ 33152471,
01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, тел. (044) 225-77-75.*
(* - Представником суб’єкта господарювання являється
ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР», ЄДРПОУ 01432552 , у відповідності до договору
№ 1515-ПР/18/2: 36014, м. Полтава, вул. м.Бірюзова 53, тел. ((05322) 609 – 166).
(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),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, за адресою: 61022,
м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., тел./факс(057) 705-06-81, 705-06-66,
E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.

Контактна особа: Стребкова Алла Юріївна, Варвянський Вадим Юрійович.
(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, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності (ч. 3
ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Департаментом
екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації.
(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.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
В глядацькій залі Будинку культури о 1200 год., 4 квітня 2019 року за адресою 62022,
пр. Театральний, 12, смт. Краснокутськ, Краснокутського району Харківської області
(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
Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, за адресою: 61022,
м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., тел./факс(057) 705-06-81, 705-06-66,
E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа: Стребкова Алла Юріївна, Варвянський Вадим Юрійович.
(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
Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, за адресою: 61022,
м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 4 під., 7 пов., тел./факс(057) 705-06-81, 705-06-66,
E-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа: Стребкова Алла Юріївна, Варвянський Вадим Юрійович.
(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 452 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
01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, приміщення ПрАТ «ВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», тел. (044) 225-77-75 з 15 березня 2019 року,
контактна особа – Новіков В.Ю.
62002, Харківська обл., смт. Краснокутськ, вул., Охтирська, 1 Краснокутська
районна державна адміністрація – з 15_ березня 2019, контактна особа – загальний
відділ.
62043, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Китченківка, вул.. Хальзова, буд.
18 приміщення Китченківської сільської ради, тел. (05756)-9-77-37 з 15 березня 2019
року, контактна особа – Тимченко Юрій Іванович.
62025, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Шкільна, буд. 5
приміщення Качалівської сільської ради, тел. (05756)-9-75-10, (05756)-9-75-24 з
15_березня 2019 року, контактна особа – Ніконова Лариса Миколаївна.
62051, Харківська обл., Краснокутський район, с. Олексіївка, вул. Шкільна, 1
приміщення Олексіївської сільської ради, тел. (05756)-9-62-24, (05756)-9-62-21 з
15_березня 2019 року, контактна особа – Лучковська Лілія Анатоліївна.
61022, Харківська обл.,м. Харків, м-н Свободи, 5 Держпром, 4 під’їзд, 7 пов.,
Департамент екології та природних ресурсів Харківської районної державної
адміністрації, кімната 380, тел.:(057) 705-06-81, 705-06-66 з 15_березня 2019 року,
Контактна особа: Стребкова Алла Юріївна, Варвянський Вадим Юрійович.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

