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)

20199164507
(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
Рекультивація існуючої та будівництво нової ділянки полігону твердих побутових
відходів (ТПВ), будівництво сортувальної лінії на території Зміївської міської ради Зміївського
району Харківської області (за межами населених пунктів).
На території полігону ТПВ планується розташування сміттєсортувальної лінії, що
дозволить розділяти тверді побутові відходи на фракції.
До складу полігону входять:
- ділянка складування ТПВ, огороджена земляним валом;
- лінія сортування, яка дозволяє виділити із змішаних побутових відходів окремі
компоненти, що підлягають подальшій реалізації або переробленню, і залишок з подальшим
його захороненням;
- резервуар для збору фільтрату з водонепроникною основою;
- спостережні свердловини;
- дезбар’єр;
- господарська зона.
Сортувальна лінія призначена для відбору корисної фракції (корисних ресурсів,
комерційних матеріалів) з твердих побутових відходів, а саме ПЕТ- пляшок, пластмаси, паперу,
жерстяних і алюмінієвих банок, скла і скляного посуду, упаковок ТетраПак та інших видів
ресурсів.
Існуючий полігон ТПВ на території якого буде здійсюватися планована діяльність
розміщений на території Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області (за
межами населених пунктів). Земельна ділянка загальною площею 8,5044 га розташована на
землях Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області (за межами населених
пунктів) на відстані 740 м від міста Зміїв у південно-західному напрямку.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Комунальне підприємство «ЗМІЇВ-СЕРВІС» Зміївської
ЄДРПОУ 37083454.

районної

ради,

код

за

(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 63404, м. Зміїв, вул. Покровська, 24., тел.: (057) 473-33-21.

(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 ОДА, м-н Свободи, 5,
Держпром, 4 під., 7 пов., м Харків, 61022, тел./факс (057) 705-06-66; електронна адреса:
ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа – Варвянський Вадим Юрійович, 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 планованої діяльності буде:
- Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України відповідно до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»;
- Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається, що видається уповноваженим
територіальним органом з питань екології та природних ресурсів 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.
Громадські слухання відбудуться 25 березня 2020 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні КЗ
"ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: 63404, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, Майдан
Соборний, буд. 8.
(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
Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної
адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром 4 під., 7 пов.,
тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.
Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’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, м-н Свободи, 5, Держпром 4 під., 7 пов.,
тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.

Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’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
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 307 аркушах.

громадського

(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:
Комунальне підприємство «ЗМІЇВ-СЕРВІС» Зміївської районної ради, 63404, м. Зміїв,
вул. Покровська, 24, контактна особа – Даншин Олександр Олександрович (057473-19-93)
Зміївська міська рада, 63404, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,
вул. Адміністративна, буд. 16, контактна особа – Попова Вікторія Вікторівна (05747-31239)
Зміївська районна рада, 63404, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,
вул. Адміністративна, буд. 9, контактна особа – Пилипенко Олена Анатоліївна 05747-34228.
Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної
адміністрації, 61022, Харківська область, м. Харків, м-н Свободи, 5 Держпром, 4 під’їзд, 7 пов.,
контактна особа – Варвянський Вадим Юрійович.
Громадськість може ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля з
26 лютого 2020 року.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

