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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
Планованою діяльністю передбачається у відповідності до містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки №22 від 14.12.2012р. та Земельного Кодексу
України виконати рекультивацію порушених земель на всій площі закритої ділянки
полігону твердих побутових відходів з метою відновлення господарського значення
земель, а саме:
- виположування та терасування схилів тіла полігону;
- формування технічного захисного екрану з метою запобігання утворенню фільтратів,
що виникають внаслідок потрапляння дощових та талих вод до тіла полігону, та
потраплянню полігонних газів у повітря;
- спорудження системи збору та відведення поверхневих вод з приєднанням до
існуючої мережі зливових нагірних канав;
- спорудження системи збору полігонного газу з підключенням до існуючої мережі
підготовки та утилізації полігонного газу;
- реконструкція системи поводження з фільтратами, організація транспортування на
ділянку сепарації нового Комплексу поводження з ТБО;
- улаштування постійного багатофункціонального рекультиваційного покриття
полігону ТПВ;
- посів багаторічних трав, висаджування чагарників та дерев.
2. Суб’єкт господарювання
КП «МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»
Харківської міської ради
Код згідно ЄДРПОУ 30990215
тел.: (057) 725-19-90.
Місцезнаходження юридичної особи та Поштова адреса: 61068, Україна, м. Харків,
просп. Московський, 96-А
Контактний номер телефону: (057) 725-19-90
E-mail: kp_mkoo_hgs@ukr.net
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянинапідприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянинапідприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений
обговорення

орган,

який

забезпечує

проведення

громадського

Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адреса: 03035, м.
Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки
впливу на довкілля Мінприроди України.
(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 виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією 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 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
15.05.2019 року о 13 годині 00 хвилин, в приміщенні Дергачівської міської ради,
вул. Сумський шлях, 79-Б, м.Дергачі
(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
Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова
адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. (044)
206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і

пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки
впливу на довкілля Мінприроди України
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 оцінки впливу на довкілля 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
у період з 12.04.2019 р.:
за адресою: 61068, Україна, м. Харків, просп. Московський, 96-А; тел.: (057) 725-1990,
в приміщенні КП «МКПВ» ХМР, контактна особа: Суярко Юрій Михайлович;
за адресою: 62300, Україна, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-Б в
приміщенні Дергачівської міської ради, тел. / факс (05763) 2 07 44, контактна особа:
Бондаренко Катерина Іванівна.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися
з документами, контактна особа)

