
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) 

 
______________ 20208266491________________ 

(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 
Планованою діяльністю передбачається будівництво нитки напірного 

каналізаційного колектору від існуючої КНС-9 (по вул. І.Сірка) до просп. М.Лушпи в м. 
Суми з переврізкою в існуючий збудований напірний колектор. Колектор забезпечить 
водовідведення стічних вод від багатоповерхової забудови 9-12 мкр. міста Суми. 

Будівництво ділянки напірного колектору передбачається шляхом прокладання 
поліетиленових труб ПЕ 100 SDR 17 (1.0 МПа) діаметром 500×29,7 мм за технологією 
горизонтально-направленого буріння. Колектор забезпечить водовідведення 8,0 тис 
м3/добу. Загальна довжина колектору 997 м. 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

2. Суб’єкт господарювання  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (код згідно з ЄДРПОУ 

24013674), адреса: 40004, м. Суми, вул. Горького, 21. тел: (0542) 700-590, електронна 
пошта: dim@smr.gov.ua. Контактна особа Марюхна Наталя Константинівна.  
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 
обговорення 

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, 
тел. (0542) 77-08-61. 

(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 згідно статті 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», 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. 

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  
Відповідно до п. 21 ст. 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля» (зі 

змінами внесеними згідно із Законом № 733-ΙХ від 18.06.2020 року) громадські 
слухання не проводяться. Всі зауваження та пропозиції надаються в письмовій формі 
до уповноваженого органу. 

 
Громадські слухання (другі) відбудуться ______ не передбачені ________ 

 
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 захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, 
тел. (0542) 77-08-61. 

(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 захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації, м. Суми, пл. Незалежності, 2, контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, 
тел. (0542) 77-08-61. 
(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 90 аркушах та додатки 

до звіту. 
   (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 

1. Департамент інфраструктури міста СМР, адреса: 40004, м. Суми, вул. Горького, 
21., з 21.10.2020 року за графіком роботи департаменту. Контактна особа Марюхна 
Наталя Константинівна, тел: (0542) 700-590, електронна пошта: dim@smr.gov.ua. 

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  
може ознайомитися з документами, контактна особа) 

 


