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(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 полягає в продовженні терміну дії спеціального дозволу на
користування надрами від 22.02.1999 № 1758 Уманського родовища підземних вод,
Городецька ділянка (водозабори «Городецький», «Паланківський», «Олександрівський»).
Корисна копалина – підземні прісні води.
Всього по кат. – А+В+С1 – 14930м3/добу (А-5160, В-6810,С1-2960), в т.ч. по
водозаборам:
Городецький - А+В+С1 - 6580м3/добу (А-2730, В-1750, С1-2100);
Паланківський – А+В+С1 - 5150м3/добу (А-1300, В-2990, С1-860);
Олександрівський - А+В+С1 - 3200м3/добу (А-1130, В-2070)
Городецька ділянка Уманського родовища має площу території водозаборів:
«Городецький» - 0,84га, «Паланківський» 1,89 га, «Олександрівський»- 5,2 га.
Фактичний водовідбір води у 2018 році Городецькою ділянкою родовища становив
186,0 тис.м3 / рік.
2. Суб’єкт господарювання
Комунальне підприємство «Уманьводоканал» Уманської міської ради,
код ЄДРПОУ - 03357174
20300, Черкаська обл., місто Умань, вулиця М. Залізняка, будинок 16 тел./факс (04744) 345-49, 3-23-86
3. Уповноважений
обговорення

орган,

який

забезпечує

проведення

громадського

Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації,
18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472)
63-36-55; еmail: 38715482@mail.gov.ua. Для оформлення інформаційного запиту: Усно - (0472) 6336-55; Письмово – Начальнику управління – Звягінцевій Олені Миколаївні
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Отримання (продовження терміну дії) спеціального дозволу на користування
надрами, що видається Державною службою геології та надр України. Згідно до
постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами».
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 26 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 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 26 лютого 2019 року о 13 год 00 хв. в
адміністративній будівлі КП «Уманьводоканал», 1-й поверх кабінет «Охорони праці», за
адресою: м. Умань, вул. М. Залізняка,16.
_________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться 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
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації, 18000,
м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472) 63-36-55; е-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Для оформлення інформаційного запиту: Усно - (0472) 63-36-55; Письмово – Начальнику
управління – Звягінцевій Олені Миколаївні
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації, 18000,
м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472) 63-36-55; е-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Для оформлення інформаційного запиту: Усно - (0472) 63-36-55; Письмово – Начальнику
управління – Звягінцевій Олені Миколаївні.
Контактна особа – Лапшина Марина Фанусівна
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
1. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 134 аркушах.
2. Паспорта на свердловини 28 шт.
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 до 26
лютого 2019 року.
1. КП «Уманьводоканал», м. Умань вулиця М. Залізняка, будинок 16, кабінет № 19;
офіційний сайт КП «Уманьводоканал» (https://www.abon.com.ua), контактна особаінженер ВТВ Марнер Інна Вікторівна тел./факс (04744) 3-45-49, 3-23-86.
2. КП «Уманьводоканал», м. Умань вулиця Горького будинок 49-а, кабінет № 6,
контактна особа- начальник абонентського відділу Яцишина Жанна Дмитрівна тел (04744)
3-41-01

