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)
___________20192142852__________
(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
_____Реконструкція

компресорної станції «Яготин» (КС «Яготин»). Виробнича
структура КС «Яготин» складається із двох цехів: Компресорний цех №1 (КЦ-1), виведений із експлуатації з 1994 року і Компресорний цех №2 (КЦ-2), який
експлуатується з 1974 року по теперішній час. Площа ділянки реконструкції КС
«Яготин» в межах промислового майданчика Яготинського ЛВУ МГ складає 5,06 га.
Дана ділянка знаходиться на схід від існуючого КЦ №2, в основному співпадає з
територією, яку займав КЦ № 1. Для будівництва нового цеху пропонується
використати територію виведеного з експлуатації КЦ-1, де на даний час демонтовано
все технологічне обладнання та трубопроводи. Площа забудови - 20200 м2, площа
автодоріг та проїздів - 11200 м2. Щільність забудови - 40 %.______________________
_____Для підключення нового цеху до МГ "ШПК", "ЄДК", "ШДК" передбачено
будівництво нового вузла підключення з камерою запуску очисного поршня, вузла
прийому очисного поршню, нових кранових вузлів на МГ "ШДК" та МГ "ЄДК", заміна
кранових вузлів на МГ "ШПК". Прокладається нова ділянка МГ "ШДК" DN1200
довжиною 2350 м (паралельно існуючому газопроводу), переукладається ділянка МГ
"ЄДК" DN1000 довжиною 2300 м (в існуючому створі). Передбачено будівництво
технологічних перемичок DN1000 загальною довжиною 1200 м, вхідного шлейфу на
КС DN1200 довжиною 675 м, вихідного шлейфу з КС DN1200 довжиною по 675 м,
трубопроводу конденсату DN200 довжиною 1050 м, трубопроводу каналізації DN 200
довжиною 1350 м.___________________________________________________________
____Площа земельної ділянки, яка відводиться у тимчасове користування для
прокладання трубопроводів та кабелю КВП – орієнтовно 27,2 га. Площа земельної
ділянки, яка відводиться в постійне користування для розміщення нових вузлів
прийому-запуску очисного поршню, кранових вузлів – 1,53 га. Компресорний цех №1
планується обладнати газоперекачувальними агрегатами ГПА-Ц-16С/57-1,7М1
виробництва ПАТ «Сумське МНВО» 16 МВт у кількості 4 шт. (3 роб.+1 рез.).______

_____В адміністративному відношенні ділянка провадження планованої діяльності
розташована на землях Ничипорівської сільської ради Яготинського району Київської
області. КС "Яготин" розташована на відстані 4 км в південно-східному напрямку від
межі м. Яготин, 0,9 км на південь від автошляху Київ-Харків і 1,2 км в північносхідному напрямку від межі с. Ничипорівка Київської області. Поштова адреса КС
«Яготин» – Київська обл., Яготинський р-н, с. Ничипорівка, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 40/5. Місце розташування - Київська обл., Яготинський р-н, за
межами с. Ничипорівка (промзона)._____________________________________________
2. Суб’єкт господарювання
_____Акціонерне товариство «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) в особі Філії
«Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи» Акціонерного
товариства «Укртрансгаз», код ЄДРПОУ 38605210 (довіреність № 1434 від 21.12.2017).
____Акціонерне товариство «Укртрансгаз», адреса: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/1.
Філія «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи»
Акціонерного товариства «Укртрансгаз», адреса: 18023, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,
3, контактний номер телефону: (0472) 31-96-22._________________________________________
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
_____Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації. Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а, е-mail: eko.koda@ukr.net.,
телефон: (044) 279-01-58. Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна – директор
департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації_______________________________________________________________________
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
архітектурно-будівельною інспекцією.__________________________________________________
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 (перші) відбудуться
______26.06.2019 року о 11.00 в будинку культури с. Ничипорівка, що знаходиться за
адресою: Київська обл., Яготинський район, с. Ничипорівка, вул.. Андрія Бобира
13____________________________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _____не передбачені_____________________
__________________________________________________________________________________________
(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 Київської обласної державної
адміністрації. Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а, е-mail: eko.koda@ukr.net.,
телефон: (044) 279-01-58. Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна – директор
департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації_______________________________________________________________________
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 Київської обласної державної
адміністрації. Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а, е-mail: eko.koda@ukr.net.,
телефон: (044) 279-01-58. Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна – директор
департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації_______________________________________________________________________
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 на 517 аркушах.

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
_____Ничипорівська

сільська рада, за адресою: Київська обл., Яготинський р-н, с.
Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 15, з 29.05.2019 року з 9.00 до 17.00 години,
контактна особа: Скорозвон Світлана Миколаївна – т.з.п. сільської голови с.
Ничипорівка, тел. 045–75–37–065, 045–75–37–1–37______________________________
_____Яготинська

районна державна адміністрація, за адресою: Київська обл.,
Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності, буд. 110, каб. 217 з 29.05.2019 року з
9.00 до 17.00 години, контактна особа: Пелехань Наталія Михайлівна – головний
спеціаліст відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства Яготинської РДА, тел. 045-75-55-5-94.____________________________________
_____Яготинський

проммайданчик Лубенського ЛВУ МГ, за адресою: Київська обл.,
Яготинський р-н, с. Ничипорівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 40/5, з 29.05.2019
року з 9.00 до 17.00 години, контактна особа: Кизько Олександр Іванович – керівник
групи капітального будівництва тел. 050-569-6719.______________________________________

