Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля
.

29.05.2019р .

.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
___20195273719

.

(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 ПЛ-110кВ «Новоселиця -Герца» опора №1 – опора №29 (з технічним переоснащенням під
двоколову)
.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
Будівельна довжина ПЛ-110кВ становить 3,8км. Матеріал опор: залізобетон, метал. Кількість опор ПЛ110кВ, загалом -29, в тому числі: проміжні одностоякові опори двоколові – 23 шт., анкерно-кутові металеві
опори – 5 шт., повишена анкерно-кутова металева опора – 1 шт.
.
Місце провадження планованої діяльності: Реконструкція ПЛ-110кВ «Новоселиця – Герца» передбачається
на землях Новоселицької міської ради Чернівецької області по трасі існуючої ПЛ-110кВ «Новоселиця –
Герца». Ділянка ПЛ-110кВ, яка підлягає реконструкції, знаходиться між ПС-110кВ «Новоселиця» та
опорою №29 ПЛ-110кВ
.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
_Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотехнік – Тарасівці», код ЄДРПОУ 38195808

.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ
Юридрична адреса: 60350, Україна, Чернівецька область, Новоселицький район, село Тарасівці,.
місцезнаходження юридичної особи
вул.Центральна,150,

моб.тел.+38-050-469-50-98,
директор - ПанасюкС.М.
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
_Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної
адміністрації
.
Поштова адреса: 50003. М.Чернівці, вул.Маяковського, 35, тел./факс (0372)52-22-23,
e-mail:ecology@bukoda.gov.ua
Контактна особа: Бегін Алла Василівна

.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
__Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у
Чернівецькій області, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку
виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 №466
.
(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 25робочих 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
12 вересня 2019 р. об 11-00, Новоселицька міська рада, 60300, Чернівецька область, м.Новоселиця,
вул.Чкалова,3
.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
Не заплановані

.
(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
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 50003. М.Чернівці, вул.Маяковського, 35, тел./факс (0372)52-22-23,
e-mail:ecology@bukoda.gov.ua

Контактна особа: Бегін Алла Василівна

.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

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 Чернівецької обласної державної
адміністрації
.
Поштова адреса: 50003. М.Чернівці, вул.Маяковського, 35, тел./факс (0372)52-22-23,
e-mail:ecology@bukoda.gov.ua
Контактна особа: Бегін Алла Василівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

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 101 аркушах.
_________________________________________________________________________________________
(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
-Новоселицька міська рада Чернівецької області :
60300,Чернівецька область, м.Новоселиця, вул.Чкалова,3,
контактна особа - Шова Деомид Федорович, (03733) 5-09-88, 5-11-04
з 12 серпня 2019р.

.
.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Платіжне доручення №

прим. 1

1479

від "08" серпня 2019 р.

Одержано банком
" 08 "

Платник ТОВ "ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ"
Код

0410001

серпня

38195808

Банк платника

Код банку

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

26000026816201

300346

11 596,00

Отримувач Упр.екології та природних ресурсів Чер
Код

40618131

Банк отримувача
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ,М.КИЇВ

Код банку

КРЕДИТ рах. №

820172

31252246196476

Сума словами
Одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто шiсть гривень 00 копiйок
Призначення платежу
Оплата за послуги з проведення громадського обговорення згідно договору № 06/08/19 від
06.08.2019 без ПДВ

ДР
М.П.

Підписи

Проведено банком
" 08 "
серпня
Підпис банку

2019 р.

2019 р.

