20206235983
(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
Концерн «Поділля» планує реалізацію проекту "Нове будівництво ПС 110/10 кВ "Поділля"
та ЛЕП 110 кВ для приєднання житлового району "Академічний" в м. Вінниця", що знаходиться за
адресою: Вінницька область, м. Вінниця.
Реалізацію проєкту за титулом "Нове будівництво ПС 110/10 кВ "Поділля" та ЛЕП 110 кВ
для приєднання житлового району "Академічний" в м. Вінниця" передбачено однією чергою.
Довжина смуги для проведення будівельно-монтажних робіт відповідає довжині траси
прокладання КЛ: КЛ1 – 120 м, КЛ2 – 109 м.
Проектом передбачена реалізація наступних робіт: будівництво двотрансформаторної ПС
110/10 кВ з виконанням ВРУ-110 кВ по типовій схемі 110-2 «Два блоки лінія-трансформатор з
вимикачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» ; встановлення
будівлі КРПЗ-10 кВ з комірками по схемі "Одна, секціонована вимикачем, система шин";
будівництво будівлі ЗПУ в якій розміщено панелі релейного захисту, управління, телемеханіки,
обліку, ЩВП та ШОС; встановлення дугогасних реакторів; встановлення трансформаторів для
власних потреб; заземлення та захист ПС від грозових та комутаційних перенапруг.
2. Суб'єкт господарювання
Концерн "Поділля", код згідно з ЄДРПОУ: 33126939
Місцезнаходження юридичної особи: 21037, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Зодчих, 24.
Тел.: (0432)50-87-36; е-mail: anna_zheyda@ukr.net
Місце провадження планованої діяльності: Вінницька обл., м. Вінниця.
Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Винницької
облдержадміністрації,21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а , vineco@ukr.net.
контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна. Тел: (0432) 67-08-20
3.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде висновок з ОВД; Дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий спеціально
уповноваженим органом.

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 обговорення відбудуться
Верховна Рада України прийняла закон №3438 "Про внесення змін до Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)". Так, документом внесено зміни до ст. 17 "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", доповнивши її ч. 2-1, якою встановлено, що
громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у формі надання
письмових зауважень і пропозицій на адресу Департаменту агропромислового розвитку, екології
та природних ресурсів Винницької облдержадміністрації: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15а (у тому числі на електронну адресу: vineco@ukr.net). Зауваження і пропозиції приймаються від
30.07.20р. до 04.09.20р. включно.
Громадські обоворення (другі) відбудуться
Не проводяться
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 агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Винницької
облдержадміністрації, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а , vineco@ukr.net., (0432) 67- 08-20,
контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.
(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 агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Винницької
облдержадміністрації, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а, vineco@ukr.net.
Тел: (0432) 67-08-20
Контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна
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 117 аркушах 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
Концерн «Поділля» за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Зодчих, 24. Дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами: з 01.08.2020р. Контактна особа: Жейда
Ганна Іванівна, тел.: (0432)50-87-36.

