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(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

Проведення комплексу заходів з укріплення берегу безіменного каналу р.Дінпро у
адміністративних межах смт. Козин, Обухівського району Київської області протяжністю до
60 м з метою захисту від розмиву берега, що відбувається внаслідок природного ерозійного
процесу та створює загрозу руйнування ділянки, загрожує вимиванню та руйнуванню
існуючих зелених насаджень, включно з будівництвом закритої причальної споруди.
Заплановане виконання берегоукріплення з улаштуванням шпунтової підпірної стінки зі
збірними залізобетонними елементами. Білоусова Олена Олександрівна має укладений
договір суборенди землі загальною площею 0,1049 га. Планована діяльність проводитиметься
виключно на суборендованій території та не зачіпатиме інші землі.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2.

Суб’єкт господарювання

Білоусова Олена Олександрівна, ідентифікаційний код 3132515042, паспорт (ID карта)
№ 000573967. 08711, Київська область, Обухівський район, селище міського типу Козин,
земельна ділянка з кадастровим номером 3223155400:03:020:0160 , тел. +38 (097)7903587.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, 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 Київської обласної державної адміністрації
01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158
Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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 Державною архітектурнобудівельною інспекцією, відповідно до
Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»;
(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 27 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку 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: 19 грудня 2018 року об 11:00 Київська область,
Обухівський район, селище міського типу Козин, вул. Партизанська, 2, контактний телефон:
044-279-01-58
Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
01004, м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158 Киреєва
Вікторія Станіславівна (зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 01004,
м. Київ, вулиця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія
Станіславівна Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8.

Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 75 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосусться 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

1. ТОВ “ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТА АНАЛІТИКА”, м. Київ, , вул. Січових Стрільців
оф. 511. З 3 грудня 2018 року з 10:00 до 16:00 Герасименко Микола Васильович
2. Козинська селищна рада, смт. Козин, вул. Партизанська, 2 З 3 грудня 2018 року

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

