
I



ЖУРНАЛ ЕСПО № 1 (65) ЛЮТИЙ 2021

» НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛЯННЯ
"Полтаванафтогаз"

ПАТ "Укрнафта"
код ЄДРПОУ 22525915

вул. Монастирська, буд.12,
м. Полтава, 36000

•
Отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля №21/01-2020856370/1 від 14,01.2021, 
Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2020856370 

Номер і дата звіту про громадське обговорення № 21/01-2020856370/2 від 14.01.2021,
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 15.01.2021.

За планованою діяльністю з «Нового будівництва шламонакопичувача з полями біодеструкції на 
УКПН цеху ППНІІ®НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта"в с. Качанове, Гадяцького району, 

Полтавської області"
.

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛЯННЯ
"Полтаванафтогаз"

ПАТ "Укрнафта"
код ЄДРПОУ 22525915

вул. Монастирська, буд.12,
0 м. Полтава, 36000

*
<■ Отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-2020856371/1 від 16.01.2021, 

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2020856370 
Номер і дата звіту про громадське обговорення № 21/01-2020856371/2 від 16.01.2021,

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 15.01.2021.
За планованою діяльністю з «НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта" з проведення операцій у сфері по

водження з небезпечними відходами(збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, вида
лення, знешкодження, перевезення) при експлуатації шламонакопичувача з полями біодеструкції на 

УКПН ЦППНіГ НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта"

З 1 лютого Греція
заборонила продаж одноразового пластику

З 1 лютого 2021 року у Греції набула чинності за
борона на продаж і використання одноразового 
пластику. $
Відповідний меморандум генеральний секретар 

з питань навколишнього середовища та водних 
ресурсів Костянтин Аравосі направив у всі держав
ні відомства, передає Igr.tv.

Зокрема, відповідно до Закону 4736/2020, який 
був прийнятий парламентом у жовтні, всі державні 
органи (органи державного управління) зобов'яза
ні припинити постачання 10 певних типів однора
зових пластикових приладів відповідно до Дирек
тив ЄЄ.

Так, постанова від 1 лютого скасовує право на за

купівлю: пластикових столових приладів (виделки, 
ложки, ножі), тарілок, трубочок, контейнери для 
харчових продуктів і напоїв з пінополістиролу, а та
кож всі матеріали, які виготовлені з пластику, що не 
піддається біологічному розкладанню.

У відомстві пояснили, що дане правило не поши
рюється на пластмасу, яка вже закуплена до 1 лю
того.

' Згідно з Міністерством навколишнього середо
вища та енергетики, заборона «є першим значним 
кроком на шляху до припинення використання 
одноразового пластику у Греції, який, як очікується, 
буде повністю введений у дію з 3 липня 2021 року».

Джерео: ecotown.com.ua

ecotown.com.ua


№ 1 (65) ЛЮТИЙ 2021 ЖУРНАЛ ЕСПО

(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб'єктом господарювання)

® -------------------------------------------------
(реєстраційний номер Справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», 
код ЄДРПОУ 00135390

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ», 
код ЄДРПОУ 22525915

(повне наймен/вання юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові 
громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несто- 

рівський, 3-5
Контактний номер телефону:+38(044)5061044
‘(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 

виданий) громадянина-підприємця, місцезнахо
дження юридичної особи або місце проживання 
громадянина-підприємця (поштовий індекс, адре
са), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, техніч
ні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Мета планованої діяльності - нове будівництво 

шламонакопичувача з полями біодеструкції на 
УКПН цеху ППНІГ НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ 
«Укрнафта».
Технічна альтернатива 1.
У першу чергу передбачено будівництво нового 

шламонакопичувача з полями біодеструкції.
Шламонакопичувач проектується загальним об’є

мом 500 м3, розмір в плані по верху 12x20 м, глиби
ною 2,8 м. Поля біодеструкції примикають до шла
монакопичувача та маютьі’загальний розмір 18x20 
м.

У другу чергу передбачено облаштування додат
кового майданчика для монтажу установки по пе
реробці нафто шла му.
Технічна альтернатива 2.
Нове будівництво шламонакопичувача з полями 

біодеструкції загальним об'ємом більше ніж 1000 
м3 для зберігання з метою подальшого захоронен
ия відходів.

3. Місце провадження планованої діяльності, те
риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери
торіальна альтернатива 1. ,

В адміністративному відношенні місце проведен

ня планованої діяльності знаходиться в с. Качано
ве, Гадяцького району, (згідно нового адміністра
тивно-територіального устрою- Миргородського 
району), Полтавської області.

Будівництво шламонакопичувача з полями біоде
струкції буде проводитись на виробничій території 
установки комплексної підготовки нафти (УКПН) 
цеху підготовки і перекачки нафти і газу (ЦППНІГ) і 
є об'єктом виробничого призначення.
• Місце провадження планованої діяльності: тери
торіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, 
так як здійснення планованої діяльності передба
чається проводити на існуючій виробничій терито
рії, має оптимальну інженерно-геологічну прив’яз
ку.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді
яльності

Реалізація планової діяльності дозволить створи
ти нові робочі місця та стане джерелом поповнен
ня місцевого та державного бюджетів, зміцнення 
паливно-енергетичної бази України та створення 
робочих місць у регіоні.

З метою недопущення погіршення соціально-е
кономічного стану регіону планованої діяльності 
при будівництві заплановано використовувати су
часні технології та матеріали.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис
лі параметри планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво шламонакопичувача в блоці з поля
ми біодеструкції.

Шламонакопичувач проектується загальним об'є
мом 500 м3, розмір в плані по верху 12x20 м, глиби
ною 2,8 м. Поля біодеструкції примикають до шла
монакопичувача та мають загальний розмір 18x20 
м.
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Другою чертою будівництва 'передбачається пе
реміщення обладнання існуючої пересувної уста
новки з переробки нафтошламів.

Розрахункова продуктивність установки - 4,2 м3 
нафтошламу за добу або 525 м3/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді
яльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
- дотримання законодавства у сфері поводження 

з відходами;
- дотримання об'ємів дозволених викидів в атмос

ферне повітря від стаціонарних джерел викидів;
- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику 

впливу на здоров’я населення;
- проведення планованої діяльності в межах від

ведених земельних ділянок.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
В адміністративному відношенні місце проведен

ня планованої діяльності знаходиться в с. Качано
ве, Гадяцького району, (згідно нового адміністра
тивно-територіального устрою- Миргородського 
району), Полтавської області.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

Планова діяльність має оптимальну інженерно-ге
ологічну прив'язку.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за
хист території за альтернативами:
. (Щодо технічної альтернативи 1.

Розробляється та виконується комплекс техноло
гічних, технічних, організаційних рішеньдля забез
печення надійної безаварійної роботи промисло
вих споруд. Ведеться первинний облік відходів та 
передача їх спеціалізованим підприємствам.
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гід

рологічні, екологічні, археологічні та інші вишуку
вання виконуватимуться у необхідному обсязі, згід
но чинного законодавства, з метою забезпечення 
раціонального використання природних ресурсів, 
а також забезпечення виконання охоронних, від
новлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Персонал виробничих підрозділів проходить пе
ріодичне навчання та атестацію з правил техніки 
безпеки, пожежної безпеки та охорони навколиш
нього середовища.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Впровадження планової діяльності здійснюєть

ся в оптимальних інженерно-геологічних умовах і 
альтернативи його іншого розташування немає.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива не розглядається, планова діяль

ність має конкретну географічну прив'язку.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.
• Вплив на кліматта мікроклімат- край незначний 

на фоні глобальних змін.
■ Вплив на атмосферне повітря - викиди забруд

нюючих речовин від стаціонарних і пересувних 
джерел викидів.

■ Вплив на підземні води - можливе забруднення 
в результаті виникнення аварійних ситуацій.

■ Вплив на поверхневі води - можливе забруднен
ня в результаті виникнення аварійних ситуацій.

• Вплив на ґрунти - механічне порушення ґрунто
вого покриву, можливе забруднення в результаті 
виникнення аварійних ситуацій.

• Вплив на рослинний світ - можливе порушення 
трав'яного покриву.

• Вплив на фауну - опосередкований вплив: при
сутність людей, шумовий вплив.

• Вплив на природно-заповідні об'єкти - не впли
ває.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно як у технічній альтернативі!.
Щодо територіальної альтернативи 1.
У процесі будівництва об’єктів можливий вплив 

на геологічне, повітряне, водне та ґрунтове сере
довища та рослинний світ, на тваринний світ вплив 
планованої діяльності опосередкований.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива відсутня.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо
відний пункт і частину статті 3 Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до другої катего
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати зна
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впли
ву на довкілля згідно п.П ч.З ст.З Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля (в тому числі на
явність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного тран
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень дета
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталі
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
додаткової оцінки впливу на довкілля встановле
ний статтею 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» та висновком з оцінки впливу на до
вкілля від 14.01.2021 №21/01-2020856370/1, що вида
ний Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що пе
редбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцін
ки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планова
ної діяльності;
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аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку 3 оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл
ля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження пла
нованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.
Забороняється розпочинати провадження пла

нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планова
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба
чає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
^оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльно
сті, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде пові
домлено в оголошенні про початок громадського 
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території ка

рантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра
їни з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повно
го його скасування та протягом ЗО днів з дня ска
сування карантину, громадські слухання не прово
дяться і не призначаються1на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов

новаженого органу громадськість має право нада
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть ре
єстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб'єкту господарювання (протягом трьох робо
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува
ти повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обся
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль
ності

Відповідно до законодавства рішенням про про
вадження даної планованої діяльності буде:
отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 

11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
що видається Міністерством захисту довкілля та 

природніх ресурсів України.
(орган, до повноваження якого 

належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
силати до:

Міністерство захисту довкілля та природних ре
сурсів України

Відділ оцінки впливу на довкілля
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип- 

ківського, 35
тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
електронна пошта для направлення зауважень і 

пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються 
Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua
контактна особа --Тіщенкова Марина Олегівна.
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(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА», 
код ЄДРПОУ 00135390

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ», 
код ЄДРПОУ 22525915

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 
громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несто- 

рівський, 3-5
контактний номер телефону:+38(044)5061044
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 

виданий) громадянина-підприємця, місцезнахо
дження юридичної особи або місце проживання 
громадянина-підприємця (поштовий індекс, адре
са), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, техніч
ні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Мета планованої діяльності - проведення опера

цій у сфері поводження з Небезпечними відходами 
(збирання, зберігання, оброблення, перероблен
ня, утилізація, видалення, знешкодження, пере
везення) при експлуатації шламонакопичувача з 
полями біодеструкції на УКПН ЦППНІГ НГВУ "Пол- 
таванафтогаз" ПАТ "Укрнафта".

Технічна альтернатива 1.
Експлуатація шламонакопичувача з полями бір- 

деструкціїта установки з перероблення нафтошла
мів, нафтових емульсій та відпрацьованих мастил.
Шламонакопичувач має.загальний об’єм 500 м3, 

розміром 12x20 м, глибиною 2,8 м. Поля біодеструк
ції примикають до шламонакопичувача та мають 
загальний розмір 18x20 м.

Розрахункова продуктивність установки - 4,2 м3 
нафтошламу за добу або 525 м3/рік.
Технічна альтернатива 2.
Експлуатація шламонакопичувача з полями біо

деструкції загальним об’ємом більше ніж 1 000 м3 
для зберігання з метою подальшого захоронения 
відходів.

3. Місце провадження планованої діяльності, те
риторіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери

торіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні місце проведен

ня планованої діяльності знаходиться в с. Качано
ве, Гадяцького району, (згідно нового адміністра
тивно-територіального устрою- Миргородського 
району), Полтавської області.

Шламонакопичувач з полями біодеструкції пе
редбачається розташувати на виробничій терито
рії установки комплексної підготовки нафти (УКПН) 
цеху підготовки і перекачки нафти і газу (ЦППНІГ).

Місце провадження планованої діяльності: тери
торіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, 
так як здійснення планованої діяльності перед
бачається проводити на існуючій виробничій те
риторії, що має оптимальну інженерно-геологічну 
прив’язку.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді
яльності

Реалізація планової діяльності дозволить створи
ти нові робочі місця та стане джерелом поповнен
ня місцевого та державного бюджетів, зміцнення 
паливно-енергетичної бази України та створення 
робочих місць у регіоні.

З метою недопущення погіршення соціально-е
кономічного стану регіону планованої діяльності 
в ході проведення операцій у сфері поводження 
з небезпечними відходами (збирання, зберігання, 
оброблення, перероблення, утилізація, видалення, 
знешкодження, перевезення) заплановано вико
ристовувати сучасні технології та матеріали.
Окрім того, зменшиться кількість відходів, які бу

дуть захороненні на звалищах (полігонах тощо), що 
дозволить зменшити рівень впливу небезпечних 
відходів на довкілля.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис
лі параметри планованої діяльності (потужність,
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довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Шламонакопичувач має загальний об'ємом 500 
м3, розмір в плані 12x20 м, глибина
2,8 м. Поля біодеструкції примикають до шламо- 

накопичувача та мають загальний розмір 18x20 м.
Розрахункова продуктивність установки з пере

робки нафтошламів - 4,2. м3 нафтошламу за добу 
або 525 м3/рік.

Вуглеводнева маса на Установці сепарується 
(розділяється) на дві фази: рідку-воду з продуктом 
вуглеводневим та пастоподібну-твердий залишок 
(кек).
Дана установка дозволяє забезпечити якість ви

хідної вуглеводневої сировини, яка відповідає ТУ 
У 11.1-00135390-178-208 «Суміш вуглеводнів важких 
фракцій».

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді
яльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
- дотримання законодавства у сфері поводження 

з відходами;
- дотримання об’ємів дозволених викидів в атмос

ферне повітря від стаціонарних джерел викидів;
- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику 

впливу на здоров'я населення;
- проведення планованої діяльності в межах від

ведених земельних ділянок.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно якутехнічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
- обмеження санітарно-захисної зони об'єктів.
Щ,одо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за
хист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Розробляється та виконується комплекс техноло

гічних, технічних, організаційних рішень для забез
печення надійної безаварійної роботи промисло
вих споруд. Ведеться первинний облік відходів та 
передача їх спеціалізованим підприємствам.
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гід

рологічні, екологічні, археологічні та інші вишуку
вання виконуватимуться у необхідному обсязі, згід
но чинного законодавства, з метою забезпечення 
раціонального використання природних ресурсів, 
а також забезпечення виконання охоронних, від
новлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Персонал виробничих підрозділів проходить пе
ріодичне навчання та атестацію з правил техніки 
безпеки, пожежної безпеки та охорони навколиш
нього середовища.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно як-утехнічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Компонування комплексу технологічного облад

нання з урахуванням вимог техніки безпеки і ви
робничої санітарії; організація і відведення дощо
вих і талих вод з території планованої діяльності.
Захист земельної ділянки забезпечується раціо

нальним вирішенням схеми генплану, вертикаль
ним плануванням, технічними рішеннями щодо 
збору дощових стоків, влаштуванням бордюрів та 
обвалування.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається, планова діяль
ність має конкретну географічну прив'язку.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.
• Вплив на клімат та мікроклімат- край незначний 

на фоні глобальних змін.
• Вплив на атмосферне повітря - викиди забруд

нюючих речовин від стаціонарних і пересувних 
джерел викидів.

■ Вплив на підземні води - можливе забруднення 
в результаті виникнення аварійних ситуацій.

• Вплив на поверхневі води - можливе забруднен
ня в результаті виникнення аварійних ситуацій.

■ Вплив на ґрунти - механічне порушення ґрунто
вого покриву, можливе забруднення в результаті 
виникнення аварійних ситуацій.

• Вплив на рослинний світ - можливе порушення 
трав'яного покриву.

• Вплив на фауну - опосередкований вплив: при
сутність людей, шумовий вплив.

• Вплив на природно-заповідні об’єкти - не впли
ває.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Навколишнє соціальне середовище - планована 

діяльність буде мати позитивний вплив на місце
ву економіку через цілорічну роботу підприємства, 
зайнятість місцевого населення, податкових над
ходжень, залучення інвестицій в економіку регіону, 
зменшення кількості небезпечних відходів.

Навколишнє техногенне середовище - вплив на 
промислові, житлово-цивільні і сільськогосподар
ські об’єкти та інші елементи техногенного середо
вища під час експлуатації незначний та допусти
мий.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити від
повідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до першої кате
горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно п.8 ч,2 ст.З Закону Украї
ни “Про оцінку впливу на довкілля”

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран
скордонного впливу на довкілля (в тому числі на
явність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного тран
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень дета
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталіза
ції інформації, що підлягає включенню до звіту до
даткової оцінки впливу на довкілля встановлений
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статтею 6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» та висновком з оцінки впливу на довкіл
ля від 16.01.2021 №21/01-2020856371/1, що виданий 
Міністерством захисту довкілля та природних ре
сурсів України.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля". 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що пе
редбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцін

ки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планова

ної діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова- 
ж'ений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл
ля планованої діяльності', визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження пла
нованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.
Забороняється розпочинати провадження пла

нованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планова
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба
чає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до
вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльно
сті, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обгово
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде пові
домлено в оголошенні про початок громадського 
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території ка

рантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра
їни з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повно
го його скасування та протягом ЗО днів з дня ска
сування карантину, громадські слухання не прово
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дяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов
новаженого органу громадськість має право нада
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть ре
єстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 

• пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува
ти повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обся
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль
ності

Відповідно до законодавства рішенням про про
вадження даної планованої діяльності буде:
отримання висновку з оцінки впливу на довкілля 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 

11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
що видається Міністерством захисту довкілля та 

природніх ресурсів України.
(орган, до повноваження якого 

належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над
силати до:

Міністерство захисту довкілля та природних ре
сурсів України

Відділ оцінки впливу на довкілля
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип- 

ківського, 35
тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
електронна пошта для направлення зауважень і 

пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються 
Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua
контактна особа -Тіщенкова Марина Олегівна.

mailto:OVD@mepr.gov.ua
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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) 

202011126911
(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 ді

яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Виробництво соняшникової олії передбачається 
на виробничих потужностях комплексу перероб
ки олійних культур за адресою: вул. Вербна, 11 Б в 
м. Перещепине, Новомосковського району Дні
пропетровської області, який знаходиться в оренді 
згідно договору № 34-ГР від 01.02.2020.

Проектна потужність об’єкту по переробленню 
олійних культур становить 640 т/добу по насінню 

соняшнику.

Найменування 
показників

% т/добу

Вихід пресової 
олії (Р1)

42,21 270

Вихід жмих
(Ж1)

35,55 228

Вихід лушпин
ня (Л5)

17,04 109

Сміття 0,81 5
Втрати вологи 
(Г15)

4,39 28,00

Разом 100 640,0

Загальна площа комплексу переробки олійних 
культур за результатами технічної інвентаризації 
складає 7898,66 м2, з них:

площа маслопресового цеху-5481,66 м2; 
площа цеху екстракції - 575,6 м2;

Поверховість цеху екстракції - 6 поверхів;
Будівельний об'єм цеху екстракції-10644,0 м3;
Будівельний об'єм маслопресового цеху - 44751 

м3;
Режим роботи - безперервний, двозмінний, 12 го

дин в зміну, 320 робочих діб на рік.
Орієнтовна кількість працюючих -150 - 200 чоло

вік.
(загальні технічні характеристики, утому числі па

раметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 

тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІСТОН ОЙЛ», код ЄДРПОУ 41437757;
місцезнаходження юридичної особи: 01030, м. 

Київ, провулок Георгіївський, буд.2, кімната 12; кон
тактний номер: +380676227166

(повне найменування юридичної особи, код згід
но з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фі
зичної 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 ма
ють відмітку у паспорті), місцезнаходження юри
дичної особи або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону) *

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове
дення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, м. 
Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm. 
dp.gov.ua, тел. (056) 46-41-61, контактна особа - Чер- 
ниш Дар'я.

(найменування уповноваженого органу, міс
цезнаходження, номер телефону та контактна осо
ба)

4. Процедура прийняття рішення про прова
дження планованої діяльності та орган, який роз
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про про
вадження даної планованої діяльності буде дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, що видається Департаментом екології та 
природних ресурсів Дніпропетровської облдер
жадміністрації, згідно вимог Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря»

(вид рішення про провадження планованої ді
яльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його вида
чу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю
чаючи інформацію про час і місце усіх запланова
них громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 

25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
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ня цього оголошення (зазначається у назві оголо
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб'єктом господарюван
ня, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек
тронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території ка

рантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра
їни з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повно
го його скасування та протягом ЗО днів з дня ска
сування карантину, громадські слухання не прово
дяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться -
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департаменту екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, м. 
Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm. 
dp.gov.ua, тел. (056) 46-41-61, контактна особа - Чер- 
ниш Дар’я

(зазначити найменування органу, місцезнахо
дження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або упов
новажений територіальний орган, до якого нада
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій ' ’
Департаменту екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, м. 

Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm. 
dp.gov.ua, тел. (056) 46-41-61, контактна особа - Чер- 
ниш Дар'я

(зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та контактну 
особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначе
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ної діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді

яльності на 121 аркуші з додатками
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 

громадськості)

Наведено в звіті з оцінки впливу на довкілля
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосу

ється планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними

Перещепинська міська рада, що знаходиться за 
адресою вул. Шевченко буд. 42; тел. 098-503-59-86; 
контактна особа -секретарь Копитько Марина Гри
горівна.

Адміністративна будівля ТОВ «РІСТОН ОЙЛ», що 
знаходиться за адресою: вул. Вербна, *11 Б в м. Пе- 
рещепине, Новомосковського району Дніпропе
тровської області, тел. +380676227166.

Копії Звітів з оцінки впливу на довкілля знахо
дяться в Перещепинській міській раді в приміщен
ні адмінбудівлі ТОВ «РІСТОН ОЙЛ», а також занесе
но до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 
- можливо ознайомитися за посиланням http://eia. 
menr.gov.ua/uk/case/id-6911.

Громадськість може ознайомитися з документами 
з 15 лютого 2021 року.

(найменування підприємства, установи, органі
зації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами )

Київський ЦУМ надає безкоштовну зарядку для 
електромобілів
Київський ЦУМ запровадив безкоштовну зарядку 
для електромобілів.

Ініціатива реалізується у рамках еко-стійкості ма
газину, передає autogeek.com.ua.

Безкоштовна зарядка доступна на паркінгу Р2.
Кожен охочий має можливість залишити авто на 
нічну зарядку по ціні паркінгу.
Зарядка здійснюється з використанням портатив
ної зарядки власника автомобіля.

Така послуга зручна з декількох причин: авто не 
лише знаходиться під наглядом, а й збільшує за
пас ходу за ціною паркування.

14
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Додаток З 

до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

ВИ

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

202011126928
(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 ді
яльності, зазначеноїу пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врак/вання зауважень і 

пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ПрАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» передбачає розширення меж території видобування 

первинних каолінів, жорстви та гранітоїдів Майдан-Вільського родовища Хмелівської ділянки в Полонсько- 
му районі Хмельницької області на загальній площі 51.7 га відкритим кар’єрним способом з метою їх вико
ристання в якості сировини для виробництва керамічних, вогнетривких та тугоплавних виробів та жорстви 
і гранітоїдів в якості кварц-польовошпатової сировини з подальшим виходом на проектну потужність 400,0- 
800,0 тис. т„ по розкривним породам: - 80 тис.м3 ґрунтово-рослинний шар - 2,0 тис.мЗ.
Здійснюватиметься переробка на існуючих виробничих потужностях, продуктивність яких дає можливість 

виробляти каолін сирець, каолінізовану кварц-польово-шпатову сировину та польово-шпатову сировину 
1-го і 2-го сорту.

ПрАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» передбачає розширення меж видобування первинних 
каолінів, жорстви та гранітоїдів Майдан-Вільського родовища Хмелівської ділянки, яка знаходиться за 0,2-0,4 
км на північ від с. Новаки Полонського району Хмельницької області, за 15 км від м. Полонне, за 6 км від Май- 
дан-Вильського комбінату вогнетривів та залізничної станції Майдан-Вила. Дані координат розташування 
Хмелівської ділянки визначені згідно спецдозволу №1478 з урахуванням площі попередньо оцінених запа
сів згідно до Протоколу ДКЗ України №5055 від 27.02.2020р. Площа земельної ділянки, що передбачається 
для розширення становить 17,2 га. Відповідно загальна площа родовища буде становити - 51,7 га.

Зміна цільового призначення буде проведена на площу розширення меж Спецдозволу. На даний час роз
робка родовища проводиться і відповідно загальна кількість запасів дає підстави для обрання цієї територі
альної альтернативи, як основної та виправданої для планованої діяльності.

Майдан-Вільське родовище Хмелівської ділянки розроблятиметься відкритим кар'єрним способом за до
помогою транспорту з паралельним переміщенням фронту робіт і внутрішнім та зовнішнім відвалоутворен- 
ням. Розпушування жорстви та гранітів виконуватиметься методом розосереджених свердловинних заря
дів із застосуванням коротко сповільненого вибуху.

Виконання допоміжних робіт (зачистка забою планування доріг та формування відвалів) проводиться на 
ліцензійній площі Спецдозволу та буде виконуватись на площі розширення меж бульдозерами. Процеси 
будуть забезпечені системою пилоуловлювання та супроводжуватиметься зрошенням зони осідання пилу 
водою. Розробка корисних копалин буде здійснюється екскаваторною багатоуступною розробкою із заван
таженням гірничої маси в автотранспорт типу КРАЗ. Після вичерпання запасів на ділянці господарюючим 
суб'єктом буде проведено заходи з рекультивації порушених земель. Складування видобутої сировини пе
редбачено на території заводу вогнетривів (с. Михайлючка) на майданчиках, покритих залізобетонними 
плитами.
Згідно умов Угоди про використання надр надрокористувач повинен забезпечити вихід на проектну по

тужність 400,0-800,0 тис. т., по розкривним породам: - 80 тис.мЗ ґрунтово-рослинний шар-2,0 тис.мЗ, згідно 
з проектом розробки родовища.
Затверджені балансові запаси згідно Спеціального дозволу на користування надрами №1478 від 06 липня 

1998 року (Наказ Держгеонадр від 27.06.2019 р. №206) за категоріями складають:
первинні каоліни: В+С1 -1599,484 (Bill) - 854,184: СІ(111) - 745,3 тис. т
жорства: кат. - В+С1 -1502,066 (В -1053,666; СІ - 448,4) тис. т
гранітоїди: до горизонту +215 м - кат В+С1 - 8060,84 (В - 4809,04; СІ - 3251,8) тис. т

у горизонті +215 - (+190 м) - кат. СІ -13301,3 тис. т

Затверджені балансові запаси згідно Протоколу ДКЗ України №5055 від 27.02.2020 р.:

Категорії Запаси,тис т
Каоліну первинного Жорстви Гранітоїдів
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вколишнього природного середовища, відповідно 
до Закону України «Про охорону атмосферного по
вітря»

(вид рішення про провадження планованої ді
яльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його вида
чу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю
чаючи інформацію про час і місце усіх запланова
них громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 

25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікуван
ня цього оголошення (зазначається у назві оголо
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб'єктом господарюван
ня, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек
тронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території ка

рантину, встановленого Кабінетом Міністрів Укра
їни з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повно
го його скасування та протягом ЗО днів з дня ска
сування карантину, громадські слухання не прово
дяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться -
(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 упов
новажений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності.

Міністерство захисту довкілля та природних ре
сурсів України t.

Відділ оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип- 

ківського, 35
тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua 
контактна особа - їїщенкова Марина Олегівна.

(зазначити найменування органу, місцезнахо
дження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або упов

новажений територіальний орган, до якого нада
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре
сурсів України

Відділ оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип- 

ківського, 35
тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua 
контактна особа -Тіщенкова Марина Олегівна.

(зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та контактну 
особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначе
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова
ної діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді- 

. яльності на 309 аркушах
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 

громадськості)

Наведено в звіті з оцінки впливу на довкілля
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосу

ється планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними

Михайлюцька сільська рада, що знаходиться за 
адресою Хмельницька область, Шепетівський ра
йон, вул. Мазунова 44 А; тел. -+38 (03840) 2-32-01; 
контактна особа - начальник земельного відділу 
Савчук Тетяна Ростиславівна.

Адміністративна будівля ПрАТ «Майдан-Виль- 
ський комбінат вогнетривів», що знаходиться за 
адресою: 30416, Хмельницька обл., Шепетівський 
р-н., село Михайлючка, вул. Островського, будинок 
З Б, конт. тел. -+38 (03840) 2-31-48, 067-751-77-24

Копії Звітів з оцінки впливу на довкілля знахо
дяться в Михайлюцькій сільській раді в приміщен
ні адмінбудівлі ПрАТ «Майдан-Вильський комбінат 
вогнетривів», а також занесено до Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля - можливо ознайоми
тися за посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/case/ 
id-6928.

Громадськість може ознайомитися з документами 
з 15 лютого 2021 року.

(найменування підприємства, установи, органі
зації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами)

mailto:OVD@mepr.gov.ua
mailto:OVD@mepr.gov.ua
http://eia.menr.gov.ua/uk/case/
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• Журнал не завжди поділяє позицію 
авторів публікації.

Ві ідання розповсюджуються безкоштовно
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