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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
_____________20191014592_________________
(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
Передбачається будівництво підземної системи зовнішнього централізованого
господарсько-питного водопостачання ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК» по території м.
Горішні Плавні Полтавської області та по території Дмитрівської сільської ради з
метою забезпечення водою питної якості ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК» та інші
підприємства, а також населення сіл Дмитрівка, Кияшки та Кузьменки.
Передбачається будівництво водогону на землях Горішньоплавнінської міської
ради та Дмитрівської сільської ради загальною площею до 35 га.
Умови водопостачання:
І етап - 75 м3/добу – об’єм, який забезпечує потреби ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ
ГЗК» на теперішній час;
ІІ етап
- 1025 м3/добу – об’єм, достатній для забезпечення ТОВ
«ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК» з урахуванням збільшення водоспоживання, а також
водоспоживачів сіл Дмитрівка, Кияшки, Кузьменки та інших підприємств.
Об’єми водоспоживання можуть уточнюватися на етапі розробки проектної
документації з незначними відхиленнями від зазначених та при умові погодження із
власником міських мереж.
Відпуск води проводиться цілодобово.
Місце підключення до водопровідної мережі: закільцівка водопровідної мережі
Ду-400 з тиском у точці підключення від 1,5 до 2,3 атм. (кг/см 2).
Проектом передбачено будівництво двох магістральних трубопроводів
орієнтовною довжиною до 12 км кожен.
По трасі водопроводу заплановано будівництво камер для перемикання між
даними трубопроводами дл можливості їх випорожнення на час ремонту.
(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 ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ЄРИСТІВСЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 3571328. Юридична
адреса: 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 15; тел. –
+38(05348)7-67-72, +38(05348)7-59-35
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний кодабо 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
Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, за адресою: 36000,
м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua.
Контактна особа - Корнюшкіна Ірина Михайлівна.
(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
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: дозвіл на виконання
будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією
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.
Громадські слухання (перші) відбудуться
23.12.2019 р. о 12.00, в приміщенні Дмитрівської сільської ради м. Горішні
Плавні, за адресою: Полтавська область, с. Дмитрівка м. Горішні Плавні, вул.
Шевченка, 12
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _________________________________________
(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 Полтавської ОДА, за адресою: 36000,
м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua.
Контактна особа - Корнюшкіна Ірина Михайлівна.
(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 Полтавської ОДА, за адресою: 36000,
м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: eko@adm-pl.gov.ua.
Контактна особа - Корнюшкіна Ірина Михайлівна.
(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 100 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
ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК» за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні,
вул. Будівельників, 15. тел.(05348)7-59-35, контактна особа – Головний фахівець з
охорони навколишнього середовища Бєлуджан Людмила Миколаївна; з 06.12.2019 р.
Горішньоплавнівська міська рада, за адресою: Полтавська обл., м. Горішні
Плавні, вул. Миру, 24, Сектор екології та озеленення міста Департаменту ЖКГ
тел./факс: (05348) 4-44-68, контактна особа – Чернушиц Ірина Анатоліївна, з 06.12.2019
р.
Дмитрівська сільська рада, за адресою: Полтавська обл., с. Дмитрівка, м. Горішні
Плавні, вул. Шевченка,12, тел. +380961867760, контактна особа – Верескун Ольга
Анатоліївна, з 06.12.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

