______________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
_____________________201866924______________________
(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
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво полігону твердих побутових відходів м. Гуляйполе. Полігон для
твердих побутових відходів (ТПВ) є спеціальним об'єктом комунального господарства і
призначений для складування (захоронення) ТПВ видалених з населених пунктів. На
полігон приймаються тверді побутові відходи від житлових будинків, громадських
будівель і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування, вуличних і садовопаркових місць. Полігон для ТПВ не передбачений для прийому рідких фракцій
побутових відходів, рідких і пастоподібних відходів, металобрухту, токсичних відходів.
Загальна площа полігону в огорожі складає 6,321 га. Будівництво полігону
виконуватиметься в 2 черги. Площа полігону І черги складе 2,6744 га, ІІ черги – 1,2782
га, кавальєрів – 1,4228 га, госпзони з дорогами та забудовою – 0,7985 га, площа
озеленення – 0,5968 га. Розрахунковий період експлуатації комплексу полігону – 20
років. Потужність полігону 24,9 т/добу, 9097 т/рік. Вид відходів – тверді побутові
відходи, ІІІ, IV клас небезпеки.
В основі полігону та на бічних укосах передбачається влаштування багатошарового
протифільтраційного екрану з використанням бентонітових матів, що перешкоджає
проникненню фільтрату в породи, зони аерації і ґрунтові води. Збирання і відведення
фільтрату з майданчика складування ТПВ здійснюється дренажною системою, яка
складається з дренажного геокомпоненту та дренажних труб. Фільтрат збиратиметься у
закритий резервуар об’ємом 100 м3. Накопичений фільтрат в сухий спекотний період
використовуватиметься для зрошення ТПВ. Такий замкнутий цикл фільтрату дозволяє
заощадити технічну воду, уникнути займання та пиління полігону ТПВ та зменшити
негативний вплив на навколишнє середовище. Для подачі фільтрату передбачені:
насосна, трубопровід та пожежні гідранти.
(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 «Комунсервіс»
Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Код в ЄДРПОУ 35235989
70200 Запорізька область, Гуляйпільський район, м. Гуляйполе, вул. Н. Махно, буд. 62
Тел. (06145)4-17-70

(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
Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної
адміністрації, що знаходиться за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної
України, 72а, тел./факс (061)224-70-28 та (061)224-70-32, e-mail:zdn@zdn.gov.ua
контактна особа Бєляєва Оксана Вікторівна
(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 Департаментом Державної
архітектурнобудівельної інспекції у Запорізькій області, відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та
будівельних робіт затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня
2011 р. №466
(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 26 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 25 січня 2019 р. об 11:00 у Залі засідань
Гуляйпільськоі міськоі ради, приміщення №2 за адресою: м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 15
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) 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
Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної
адміністрації, що знаходиться за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної
України, 72а, тел./факс (061)224-70-28 та (061)224-70-32, e-mail:zdn@zdn.gov.ua
контактна особа Бєляєва Оксана Вікторівна
(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 Запорізької обласної державної
адміністрації, поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72а, еmail: zdn@zdn.gov.ua, тел./факс (061)224-70-28 та (061)224-70-32, e-mail:zdn@zdn.gov.ua
контактна особа Бєляєва Оксана Вікторівна
(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 218 аркушах.
(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
Комунальне підприємство «Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради Запорізької
області, за адресою: 70200 Запорізька область, Гуляйпільський район, м. Гуляйполе,
вул. Н. Махно, буд. 62 Тел. (06145)4-17-70
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

