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)

202010296841

.

(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
Для забезпечення економічного теплопостачання м. Кам’янське (лівий берег) та інших
соціально-побутових та промислових об’єктів передбачається технічне переоснащення
котельні лівобережної за адресою: Дніпропетровська область м. Кам’янське вул.
Індустріальна 2, із частковою заміною газових котлів на твердопаливні, що працюватимуть
на кам’яному вугіллі марки Г (Г2).
Планована діяльність передбачає передачу та перерозподіл теплових навантажень від
котлів, що працюють на природному газі, на ново встановлені котли ARDENZ TМ-25000 в
кількості 3 одиниць, з подальшою перспективою влаштування четвертого, як резервного.
Устаткування котельні працюватиме в автоматичному режимі під постійним наглядом
обслуговуючого персоналу.
Встановлена потужність твердопаливної частини котельні – 100 МВт, газової
(існуючої, що залишається) – 89 МВт.
Режим роботи чотирьохзмінний, кількість робочих днів – 174, кількість робочих місць –
30, у т.ч., новостворених 3.
Генеральним планом передбачено розміщення операційного складу палива, операційного
складу золи, мультициклонів, рукавних фільтрів, димососів, вентиляторів, вакуумної
установки, відкритого складу твердого палива, шлаковідвалу, контрольно-пропускного
пункту, автомобільних ваг.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 35840036, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Старотроїцька,
42, тел. +38(093)041-81-52.
(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), місцезнаходження
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент

екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна
(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 видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 37.
(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
не заплановані
.

(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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної
оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна
(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, Департамент екологічної
оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

громадського

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 146 аркушах та додатки.
–
.

(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
Департамент екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради за адресою:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Свободи, 2/1. Ознайомитися зі звітом з
оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних днів з 9-00 до 17-00 год. з
29.01.2020 року, тел. +38 (068) 917-48-17, представник Департаменту
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

