
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) 
 

20195283729 
(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 – будівництво когенераційної станції електричною 

потужністю 4000 кВт та тепловою потужністю 4288 кВт з реконструкцією 

адміністративно-виробничого корпусу по вул. Артема Веделя, 4 в м. Харків. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності) 

Плановою діяльністю передбачено встановлення двох когенераційних установок  

2 х 2000 кВт. Когенераційна станція призначена для забезпечення електричною енергією 

власних потреб котельні. Передбачається паралельна робота когенераційної станції з 

енергосистемою (без передачі надлишків електричної енергії в зовнішню мережу). При 

цьому теплота, утилізована від охолодження газодвигунів і вихлопних газів, у вигляді 

гарячої води подається в систему опалення котельні без зміни існуючих теплових мереж. 

Відпрацьовані гази відводяться через існуючу димовідвідну трубу висотою 150 метрів. 

В адміністративному відношенні майданчик котельної розташовано за адресою: 

61110, Харківська обл., м. Харків, вул. Артема Веделя,4. 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», код згідно 

з ЄДРОПОУ 31557119. 
(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), 
Юридична адреса: – 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська (колишня 

вул. Доброхотова), 11. 

Контактний телефон – (057) 758-84-07. 
(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 енергетики та захисту довкілля України, за адресою: 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 (044) 206-3143, +38 (044) 206-31-00,  
+38 (044) 206-31-07, email: m.shimkus@menr.gov.ua. 

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина 

Олександрівна. 
 (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 планованої діяльності будуть: висновок з оцінки 

впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України 

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; дозвіл на викиди, що 

видається Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної 

адміністрації відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 
(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 18 грудня 2019 року о 15 год. 00 хв. в 

приміщенні актової зали КП «Харківські теплові мережі», за адресою: 61037, Харківська 

обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, 5 поверх. 
(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 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, за адресою: 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 (044) 206-3143, +38 (044) 206-31-00,  
+38 (044) 206-31-07, email: m.shimkus@menr.gov.ua. 

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина 

Олександрівна. 
 (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 енергетики та захисту довкілля України, за адресою: 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 (044) 206-3143, +38 (044) 206-31-00,  
+38 (044) 206-31-07, email: m.shimkus@menr.gov.ua. 

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина 

Олександрівна. 
 (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 342 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 «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», 61037, 



Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, контактна особа – Ткачова Людмила 

Геннадіївна. 

Адміністрація Московського району Харківської міської ради, 61001, м. Харків,  

вул. Юр'ївська, 13, контактна особа – Ковпак Алла Федорівна. 

Громадськість може ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля з  

02 грудня 2019 року. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа) 


