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)

20202135293
(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
Видобування підземних вод (корисних копалини загальнодержавного значення, згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827) з ділянки водозабору Трипільської
ТЕС.
Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕРГО» представлений свердловинами № 7,
№ 33 та № 41, що розташовані на території Трипільської ТЕС у м. Українка Обухівського району
Київської області. Свердловини пробурені на водоносний горизонт у відкладах орельської світи
середньої юри. Глибина свердловин за паспортами від 175 м до 185 м. Свердловини обладнані
насосом марки ЕЦВ 6-16-140. Свердловини були пробурені протягом 1973-1984 років.
Водозабір Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТЕРЕНЕРГО» розташований на території
Трипільської ТЕС у м. Українка Обухівського району Київської області. Трипільська ТЕС ПАТ
«ЦЕНТРЕНЕРЕО» користується земельними ділянками, в межах яких розміщені водозабірні
свердловини, на правах постійного користування. Географічні координати свердловин:
свердловина № 7 - 50°07'57" пн..ш 30°45'14" сх..д.; свердловина № 33 - 50°07'49" пн..ш 30°45'11"
сх..д., свердловина № 41 - 50°08'01" пн..ш 30°44'40" сх..д.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО» в особі ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС,
код ЄДРПОУ – 22927045;
(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),

юридична адреса: 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4, літера «Є»; контактний номер телефону (044) 364-02-00.
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул. Басейна,
1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор Департаменту
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
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615,
рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування
надрами, що видається Державною службою геології та надр 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 будьякі 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 21 травня 2020 року о 11.00 в приміщенні
Української міської ради за адресою: м. Українка, пл. Т. Шевченко, 1
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.
(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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул. Басейна,
1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор 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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул. Басейна,
1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор 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 з додатками
(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
1. Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРЕО», 08720, Київська область, Обухівський район, м.
Українка, вул. Промислова, 1, контактний номер телефону - (096) 312-00-70, з 05.05.2020 р. пн-пт
з 9.00 до 17.00, контактна особа – Двірна Тетяна
2. Українська міська рада за адресою: 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, пл.
Т. Шевченка, 1, тел./факс (04572) 2-17-08, 2-15-35, з 05.05.2020 р. пн-пт з 9.00 до 17.00
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна
особа)

