
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) 

______________20211277313_____________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності) (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не 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 

Планова діяльність – видобування питних підземних вод з Хорольського 4 родовища питних 

підземних вод, з метою забезпечення водою населення м. Хорол, вторинних водокористувачів та 

використання для власних питних та санітарно-гігієнічних, виробничих потреб підприємства.  

Видобування питних підземних вод з Хорольського 4 родовища здійснюється з чотирьох 

свердловин № 115, № 1220ре, № 1221ре, № 1264-В, які обладнані на водоносний горизонт в 

пліоценових алювіальних відкладах, однієї № 211 – на водоносний горизонт у відкладах 

обухівської світи еоцену та межигірської світи олігоцену, та трьох свердловин № 116, № 747-В та 

№ 1233ре – на водоносний горизонт у канівських та бучацьких відкладах палеогенової системи. 

Свердловини № 1220ре та № 1221ре – резервні, згідно з актом, законсервовані. 

Балансові запаси питних підземних вод Хорольського 4 родовища були затверджені 

протоколом ДКЗ №5208 від 09.12.2020 р. у кількості В+С1 – 2450 м
3
/добу, в т. ч. за категоріями  

В – 1810 м
3
/добу та С1 – 640 м

3
/добу.  

Планується видобування питних підземних вод у межах лімітів встановлених дозволом на 

спеціальне водокористування та у кількості, що не перевищує затверджених запасів питних 

підземних вод. Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання.  

Планована діяльність з видобування питних підземних вод Хорольського 4 родовища 

здійснюється у м. Хорол. Родовище умовно розташоване на ділянках у західній і східній частині 

міста. У західній частині розташовані свердловини №115 та №116 по вул. Петро-Павлівська, 81, 

свердловини №747-В, №1221ре, №1233ре, №1264-В по вул. Небесної Сотні, 102, свердловина 

№1220ре по вул. Небесної Сотні, 145. У східній частині міста розташована свердловина №211 по 

вул. О. Кошового, 20. 

(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»  

код ЄДРПОУ 32429709 
 (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), 

37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Шевченка, 33 а, тел.: (05362) 3-31-81 

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,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (+38 0532) 56-95-08 E-mail: eko@adm-pl.gov.ua. 

Контактна особа – Т.в.о. Директора Департаменту Олійник В.П. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

спеціальний дозвіл на користування надрами Хорольського 4 родовища, що видається 

Державною службою геології та надр 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) Не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

№ 733-ІХ від 18.06.2020 р. 

Зауваження та пропозиції у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому 

числі в електронному вигляді) приймаються Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації: 

- в письмовому вигляді за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1;  

- в електронному вигляді на адресу електронної пошти: е-mail: eko@adm-pl.gov.ua,  

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 

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (+38 0532) 56-95-08 E-mail: eko@adm-pl.gov.ua. 

Контактна особа – Т.в.о. Директора Департаменту Олійник В.П. 

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,  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (+38 0532) 56-95-08 E-mail: eko@adm-pl.gov.ua. 

Контактна особа – Т.в.о. Директора Департаменту Олійник В.П. 

Строки надання зауважень та пропозицій з 25.08.2021. 

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 320 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: 

Приміщення Хорольської міської ради, місто Хорол, вул. Незалежності, 37,  

у будні з 8:00 до 16:00, з 25.08.2021 р,  

контактна особа – Голова: Волошин Сергій Михайлович, тел. (05362)33-3-44 

Приміщення Комунального підприємства «Комунсервіс», м. Хорол, вул. Шевченка, буд. 33а   

у будні з 8:00 до 16:00, з 25.08.2021 р, 

контактна особа – Панченко Руслан Сергійович. тел. (066) 884-86-23,  
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа) 

 

 

 

 


