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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.
Метою реконструкції трамвайної колії, з улаштуванням розворотнього кільця на
перехресті вул. Діагональна та Північне шосе у м. Запоріжжя є реалізація можливості
скорочення шляху повернення трамваїв в парк у разі необхідності скорочення маршруту
та у випадку аварій, поломки трамваїв, а також реконструкція супутніх об’єктів
інфраструктури та поліпшення нормального функціонування трамвайної колії.
Технологічне розворотне трамвайне кільце є об’єктом транспортної
інфраструктури міста. Дана планована діяльність здійснюється в рамках програми
будівництва та регіонального розвитку Заводського району, яка затверджена рішенням
Міської ради м. Запоріжжя №42 від 24.04.2019 р. «Про внесення змін до рішення міської
ради №57 від 19.12.2018 р. «Про бюджет міста на 2019 рік».
У рамках реконструкції проводяться наступні заходи:
- реконструкція трамвайних колій з влаштуванням розворотнього кільця;
- реконструкція контактної мережі трамвайної лінії з влаштуванням нових
залізобетонних опор в зоні розворотнього кільця;
- капітальний ремонт автодороги на ділянках реконструкції трамвайної колії;
- нове будівництво зупинок трамваю до розворотнього кільця з посадочними
майданчиками та пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- нове будівництво зовнішнього освітлення трамвайної колії з встановленням
світильників з енергозберігаючими лампами;
- реконструкція залізобетонних опор контактної мережі в зоні посадочних майданчиків
з встановленням оголовників та світильників з енергозберігаючими лампами;
- пониження залізобетонного бортового каменю згідно з вимогами будівельних норм в
місцях перетину автодороги з пішохідним тротуаром;
- реконструкція тротуарів з обох сторін зупинок трамваю з влаштуванням пандусів в
місцях перетину їх з проїжджою частиною;
- встановлення люків інженерних комунікацій на дорозі та тротуарі;
- виконання схеми організації дорожнього руху, а також оновлення старих і
розміщення нових дорожніх знаків та дорожньої розмітки;
- огородження дорожнього перильного типу в небезпечних місцях руху пішоходів;
- благоустрій території в зоні розворотнього кільця та в зоні зупинок трамваю з
влаштуванням зеленої зони із газону багатолітніх трав та розстановкою урн для
сміття біля майданчика з навісом.

Технологічне розворотне трамвайне кільце складається з однопутньої трамвайної
колії довжиною 235 метрів. Розворотне кільце буде оснащене двома стрілочними
переводами. Для улаштування трамвайної колії використовуються рейки типу Т-62, що
призначені для укладки на кривих ділянках трамвайних колій, та дерев’яні шпали. Для
живлення трамваїв електроенергією використовується контактний провід марки МФ-100
(мідний фасонний). Висота підвішування проводу складає 5,8 м над рівнем головок
рейок. Передбачене встановлення двох секційних ізоляторів на контактній мережі.
Електричні характеристики кабельних ліній: сила струму – 500-1000А, напруга – 600Вт.
Для висадки-посадки пасажирів буде улаштовано два зупинкових комплекси. До складу
зупинок входять:посадковий майданчик 40м х1,5м; пандус для маломобільних груп
населення 6,0м х 1,5м; зупинковий майданчик 10м х 5м; навіс 4м х 1,5м; лава для
очікування; урна для сміття; підходи до зупинкового майданчика - тротуар 160м х
2,25м…2,5м; зелена зона 70м2. Передбачається озеленення території, що не зайнята
автодорожнім та трамвайним шляхами: висадка дерев (туя 9 од.), декоративних кущів
(троянди 33 од.) та посів багаторічної газонної трави. Площа озеленення складе 2800 м2.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС»
Код в ЄДРПОУ 03328379
69095 м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Шкільна, буд. 2.
Тел. +38 (061) 787 64 96 e-mail: zet.zp.ua@gmail.com

(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 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 15 жовтня 2019 р. о 14:00 у Актовій залі
будівлі адміністративного корпусу ЗКПМЕ «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС» за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2.
(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 110 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
Запорізьке
комунальне
підприємство
міського
електротранспорту
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС». Адреса: 69095 м. Запоріжжя, Олександрівський район,
вул. Шкільна, буд. 2. Тел. +38 (061) 787 64 96, e-mail: zet.zp.ua@gmail.com.
Дата з якої громадськість зможе ознайомитись з документами - 27.09.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

