20188201527
(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
Планована діяльність передбачає намив території на землях водного фонду, для
захисту земельної ділянки від підтоплення поверхневими водами по вул. Дахнівській, 80,
в с. Свидівок, Черкаського району, Черкаської області. Для запобігання підтопленню
ділянок проектом передбачається розробка мулуватих відкладів на прилеглій водній
акваторії (староріччя р.Дніпро) з намивом розробленої ґрунтової суміші на ділянки, які
підтоплюються.
Площа земельної ділянки – 2,5724 га.
Прогнозований термін будівництва 3,5 місяців.
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ГрУ2000/63). Для транспортування гідросуміші (пульпи) і води проектом передбачено
напірний трубопровід із стальних труб діаметром 400 мм. Магістральний трубопровід по
акваторії від земснаряду укладається на понтонах. Далі по пульпопроводу гідросуміш
подається на земельну ділянку на якій розташовані гідровідвали намиву ґрунту.
З метою запобігання від розтікання пульпи і зворотного потрапляння в акваторію
Кременчуцького водосховища проектом передбачено будівництво огороджувальних дамб
по периметру ділянки намиву. Величина сухого запасу гребеню дамб складає 0,3м,
ширина дамби по гребеню прийнята 2,5 м.
Гідровідвали розбиті на дві карти намиву, відвід відстояної чистої води із
гідровідвалів здійснюється в акваторію Кременчуцького водосховища.
Для досягнення більш глибокої очистки скидної води від дрібних часток піску,
вода, що відводиться проходить двухступеневе відстоювання – в першій карті і суміжній.
Намивання виконується без естакадним способом, потужність шару намивання
залежить від характеру ґрунтово-піщаної суміші і потужності землесосного снаряду і

складає 0,4 – 0,5 м при нарощуванні і 0,2 – 0,3 м при укорочуванні розподілювального
пульпопроводу в карті намиву.
Періодично виконується скидання освітленої води із карт намиву гідро відвалів
через водоскидні колодязі шандорного типу.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Обслуговуючий кооператив «Дніпровсь кізорі», код ЄДРПОУ 39941192
Юридична адреса: 19622, Черкаська обл., Черкаський район, село Свидівок, вул.
Дахнівська, будинок 80.
Контактний телефон: +38 (067)3395478
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи–
підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер паспорта,
ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, тел./факс (0472)63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78; (0472) 63-36-55.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду (вид рішення
відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається: Державним агентством водних ресурсів України.
(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 заголовку 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 1 відбудуться: 28.11.2018 року в 11.00 годині в приміщенні
Свидівоцької сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 177, с. Свидівок, Черкаського
району, Черкаської області,19622
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться не передбачається .
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або тел./факс (0472)63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або тел./факс (0472)-63-36-55;
e-mail: 38715482@mail.gov.ua
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 50 аркушах та 15
додатків. Додатково додаються робочі креслення.
(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
Ознайомитися з Звітом з ОВД реєстраційний номер справи про оцінку впливу планованої
діяльності в Єдиному реєстрі 20188201527 можна з 07.11.18 року за адресами:
1. м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, оф. 5 ТОВ «ЕЦПНВ ПТ» тел. 36-10-14
Пн-Птн з 9.30-15.00
2. Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Шевченка, 177,в
приміщенні сільської ради, тел./ факс (0472) 308-279, Пн-Птн з 9.00-16.00
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

