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

18 вересня 2020
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

20209156577
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

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
Планованою діяльністю передбачена реконструкція існуючого комплексу будівель та
споруд під притулок для утримання безпритульних тварин.
Місцем провадження планованої діяльності є територія, загальною площею 1,8950 га
за адресою: вул. Привітна, буд. 56, Довгинцівський район, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50054, що знаходиться у користуванні КП «ЦЕНТР
ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ» КМР на підставі рішення Криворізької міської ради
ХLIV VII скликання від 27.02.2019 № 3548, кадастровий номер 1211000000:03:419:003.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування.
Основні техніко-економічні показники притулку для утримання безпритульних тварин:
передбачуваний контингент - собаки; максимальна кількість одночасного утримання
собак - 500 тварин; максимальна кількість утримання за рік - 3000 тварин; режим роботи щорічний, цілодобовий; кількість робочого персоналу - 44 працівники; загальний об’єм
водопостачання - 8,28 м3/добу; загальний об’єм водовідведення - 8,28 м3/добу; величина
максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження електричної потужності 300 кВт; утилізація біологічних відходів - до 12 000,0 кг/рік; утилізація тваринницьких
відходів - до 1 000,0 кг/рік; утилізація медичних відходів (крім полімерних складових) до 6 480,0 кг/рік.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
Код згідно з ЄДРПОУ 42332700;
50054, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Привітна, буд. 56;
тел.: +38 (068) 855-60-30;
e-mail: centreanimal1.kr@gmail.com.

ТВАРИНАМИ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, 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),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035;
Тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40;
електронна адреса: OVD @menr.gov.ua, gladun@menr.gov.ua.

громадського

(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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та
природних ресурсів 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 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 та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
Громадські слухання не проводяться.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
___________________________________________________
(зазначити 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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035;
Тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40;
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
(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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035;
Тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40;
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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 337 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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
У приміщенні адміністративного корпусу КП «ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ»
КМР за адресою: 50054, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Привітна, буд. 56.
Контактна особа: Кириленко Андрій Сергійович, тел.: +38 (068) 855-60-30;
У приміщенні Виконкому Довгинцівської районної в місті ради м. Кривого Рогу за
адресою: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 11.
Диспетчер: (098) 313-13-91.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

