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

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

_______20193153108___________
(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
Cпорудження пошукової свердловини № 3 Деркачівсько-Войтенківської площі глибиною 4900 м,
з метою пошуку продуктивних горизонтів в верхньосерпухівських(С1s2), верхньо-візейських (С1v2),
нижньовізейських(С1v1) та турнейських (С1t) відкладах з розкриттям фаменських відкладів верхнього
девону D3fm Деркачівсько-Войтенківської площі. Влаштування свердловини № 3 ДеркачівськоВойтенківської площі. Підключення до УПГ Журавлиного ГКР. Валківський та Богодухівський райони
Харківської обл..
Спорудження пошукової свердловини проектною глибиною 4900 м передбачається за допомогою
бурового верстату з дизельним приводом. В тимчасове користування на період спорудження
свердловини надана земельна ділянка площею 2,8 га.
При отриманні промислового припливу вуглеводнів після закінчення процесу спорудження
свердловини планується влаштування гирла свердловини №3 наступним обладнанням: колонною
головкою , фонтанною та запірною арматурою, а також присвердловинними спорудами ( площадка
для агрегату з капітального ремонту свердловини , шахта для огляду колонної головки; пригирлова
площадка для обслуговування лубрикатора; площадка для обслуговування фонтанної арматури;
площадка вузла глушіння свердловини; амбар аварійного спалювання газу).
Підключення свердловини до технологічної установки підготовки газу здійснюється шляхом
прокладання проектного газопроводу-шлейфу Ø89х10 мм орієнтовною довжиною 4160 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 «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» код
з ЄДРПОУ 30732144; 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10а, тел.. (044) 537 72 93
(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
Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації:
61022 м. Харків, м-н Свободи,5, (Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх), тел.. +38(057) 705-06-66,
Контактна особа: 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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої
діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») –
видається Департаментом екології та природних ресурсів Харківської ОДА.
(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 22 травня 2019 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Валківського
районного центру туризму за адресою: Харківська обл, Валківський р-н, смт Ков’яги, вул Жовтнева буд.1-в.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 22 травня 2019 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні
Шарівської селищної ради Богодухівського району Харківської області, за адресою: Харківська обл.,
Богодухівський р-н, смт Шарівка, вул. Макаренка, буд. 8.
(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 - Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної
адміністрації: 61022 м. Харків, м-н Свободи,5, (Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх), тел..(057) 705-06-66,
Контактна особа: 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 Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації:
61022 м. Харків, м-н Свободи,5, (Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх),
тел.. +38(057) 705-06-66,
Контактна особа:
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 т оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 253 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»
м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10а, тел.. (044) 537 72 93
контактна особа – Ткаченко Світлана Олександрівна, з 7 травня 2019 року
Ков'язька селищна рада Валківського р-ну: 63211, Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул.
Центральна, буд. 6 – з 7 травня 2019 року, контактна особа – Титаренко Наталя Анатоліївна.
Шарівська селищна рада Богодухівського р-ну : 62153, Харківська обл., Богодухівський р-н,
смт Шарівка, вул. Макаренка, буд. 8 – з 7 травня 2019 року, контактна особа – Мороз Світлана Павлівна.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна
особа)

