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

2019282803

.

(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
Влаштування пошукової свердловини № 11 Миролюбівської площі з метою геологічного
вивчення надр, пошуків, розвідки покладів вуглеводнів, дослідно-промислової розробки та
видобування вуглеводнів на Миролюбівській площі, в тому числі водної свердловини № 11-В, як
невід´ємної частини влаштування глибокої свердловини.
Максимальна глибина свердловини передбачається 3630 м.
Початковий дебіт проектованої пошукової свердловини по природному газу буде складати
близько 115 тис. м3/добу.
В адміністративному відношенні земельна ділянка під влаштування пошукової свердловини,
знаходиться за межами населених пунктів, на території Бунаківського старостинського округу
Лозівської міської ради Лозівського району Харківської області (Лозівська міська об’єднана
територіальна громада), раніше – Бунаківська сільська рада.
Майданчик для влаштування проектної свердловини № 11 Миролюбівської площі, планується
розташувати у північно-західному напрямку від найближчого населеного пункту с. Миролюбівка, на
відстані 2640 м.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності)

2 Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО АЛЬЯНС
МИРОЛЮБІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 35395662, адреса: 01021, Київська область, м. Київ,
Кловський узвіз, буд. 7 «А», телефон: (044) 490-48-20, (044) 490-48-47, (067) 558-29-61_____
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

3 Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації за
адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх,
тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зав’язків з
громадськістю, Варвянський В. Ю., тел (057) 705-06-66
(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 планової діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля,
виданий Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної
адміністрації 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 дати офіційного опублікування цього оголошення (зазначена 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 приміщенні Бунаківського сільського будинку
культури о 13 год. 00 хв. 23 квітня 2019 р. за адресою: Харківська область, Лозівський район,
с. Бунакове, вул. Ковальова 55
.(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться – не заплановано.
.(зазначити 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
Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації за
адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх,
тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зав’язків з
громадськістю, Варвянський В. Ю., тел: (057) 705-06-66
(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
Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації за
адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх,
тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зав’язків з
громадськістю, Варвянський В. Ю., тел: (057) 705-06-66
(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 280 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
Харківська обл., Лозівський р-н, с. Бунакове, вул. Ковальова, буд. 52, приміщення
Бунаківського старостинського округу Лозівської міської ради Лозівського району Харківської
області (Лозівська міська об’єднана територіальна громада), раніше – Бунаківська сільська
рада, телефон: (05745) 63233 – з 8 квітня 2019 року.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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