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)

201910304747_________
(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 золовідвалу. Розміщення ємності для
складування післяреакційного продукту від установки десульфуризації димових газів
на І карті золовідвалу Трипільської ТЕС, що знаходиться на вул. Промисловій, 1 «Г», м.
Українка, Обухівського району, Київської області»
Влаштування ємності-накопичувача післяреакційного продукту (надалі –
накопичувач ППР) від установки десульфуризації димових газів (УДГ), який
утворюється в ході проведення пусконалагоджувальних робіт на УДГ та в період
відсутності попиту на ППР під час основного періоду планованої діяльності. Оскільки
ППР відноситься до тієї ж групи що і золошлаки (IV клас небезпеки) додаткового
впливу на довкілля не передбачається.
Ємність-накопичувач розміщується на І карті золовідвалу з встановленням
силосу приймання ППР, який містить в своєму складі пристрій для приймання ППР з
автомобільного транспорту, пристрій для подальшого вивантаження в накопичувач
ППР для рівномірного розподілення та складування, а також влаштування під’їзних
доріг до силосу ППР_________________________________________________________
Продукт після реакційний (ППР), IV класу небезпеки має якісний склад, що
наведений у таблиці 1.________________________________________________________
Таблиця 1 .Якісний склад ППР

Найменування
параметру
1. Зміст вологи

Од.
виміру
вага %

Діапазон
значень
1…3

Середнє
значення
1,5

4520,0
кг/год
67,8

2. CaSO4∙2H2O

вага %

5…30

15,0

678

3. CaSO3∙1/2H2O
4. CaCO3

вага %

20…70

55,0

2486

вага %

3…20

361,6
361,6 (12%)

5. Ca(OH)2
6. MgO та інертні
матеріали з сорбенту
7. Летючий попіл

вага %

2…10

8,0
8,0

вага %

1…5

3,0

135,6

вага %

1…3

1,5

67,8

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Основні розміри ємності для складування ППР наведені у таблиці 2
1. Ємність для складування ППР (на відмітці заповнення 99,20 м)

4,69

Ємність,
тис. м3
143,19

2. Формування дамб ємності (відмітка гребеня 99,90 м)

2,24

68,95

Всього для ємності

6,93

212,14

Найменування

Площа, га

Огороджувальна дамба ємності для складування ППР проектується на висоту 4,0 м до
позначки гребеня 99,90 м Загальний об’єм ємності для складування ППР при
габаритних розмірах 200,0х200,0х3,3(h) м дорівнює 132,0 тис. м3, забезпечить роботу
УДГ при номінальній витраті протягом 3,7 років; Місце провадження планованої
діяльності – І карта існуючого золовідвалу Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «Центренерго» код ЄДРПОУ 22927045 в особі
Трипільської ТЕС _________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
__________________________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
__________________________________________________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Адреса юридичної особи: __08711, Київська область, Обухівський район, селище міського
типу Козин, вул. Рудиківська, буд. 49, Контактний номер телефону (04572) 2-15-98_______
місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
______________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений
обговорення

орган, який

забезпечує проведення громадського

__Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, тел./факс 234-96-15; е-mail: info@eko.koda.gov.ua; контактна
особа - Киреєва Вікторія Станіславівна)___________________________________
(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, відповідний орган державного архітектурнобудівельного контролю,
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466____________
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.
Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
на всій території України, до повного його скасування та протягом 30 днів після
завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності
проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому
числі в електронному вигляді)».
Громадські слухання (перші) проводяться виключно у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _______не передбачаються_____________
(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
(01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, тел./факс 234-96-15; е-mail: eko.koda@ukr.net;
контактна особа – начальник департаменту – Киреєва Вікторія Станіславівна
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
(01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, тел./факс 234-96-15; е-mail: eko.koda@ukr.net;
контактна особа - начальник департаменту – Киреєва Вікторія Станіславівна
(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 _131_ аркушах.
_Повідомлення про плановану діяльність Реконструкція золовідвалу. Розміщення ємності
для складування післяреакційного продукту від установки десульфуризації димових газів
__на І карті золовідвалу Трипільської ТЕС, що знаходиться на вул. Промисловій, 1 «Г»,__
______________м. Українка, Обухівського району, Київської області»__________________
(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
Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго», 08720, м. Українка, Київська область, Обухівський
______район, вул. Промисловій, 1, контактна особа – заступник головного інженера____
____
_______
з реконструкції – Ярмак Ярослав Іванович_____________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
___Українська міська рада, 08720, м. Українка, Київська область, Обухівський район,____
може ознайомитися з документами, контактна особа)

пл. Т. Шевченко, 1, контактна особа – перший заступник міського голови – Бунь Віталій
Михайлович.

