_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)

__________20192142847___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планової діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планової діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планової діяльності.
1.Планова діяльність
Видобування питних підземних вод на виробничі та господарсько-питні потреби з
полтавського, сеноман-келовейського та байоського водоносних горизонтів у м. Вишневе, с.с.
Крюківщина, Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області. Мета централізоване водопостачання населення міста Вишневе. Кількість діючих свердловин може
варіювати в залежності від потреби у воді та технічних обмежень (на даний момент - 45
свердловин).
2. Суб’єкт господарювання
Комунальне підприємство "Вишнівськводоканал" Вишневої міської ради КиєвоСвятошинського району Київської області.
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Європейська, 45,
тел. (04598)51657, e-mail: vtdtzvvk@bigmir.net.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА.
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, Е-mail: eko.koda@ukr.net,
(044) 279-01-58, директор департаменту - Киреєва Вікторія Станіславівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планової діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно чинного законодавства України, рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування
питних підземних вод) водозабору комунального підприємства "Вишнівськводоканал", що
видається Державною службою геології та надр України.
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 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 планової діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватись 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: 3 червня 2019 р. об 11:00 у приміщенні
Вишневої міської ради (08132 Київська обл. Києво-Святошинський район м. Вишневе вул.
Святошинська, 29).
Громадські слухання (другі) відбудуться : не передбачаються.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля ті іншої доступної інформації
щодо планової діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА.
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, Е-mail: eko.koda@ukr.net,
(044) 279-01-58, директор департаменту - Киреєва Вікторія Станіславівна.
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 Київської ОДА.
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, Е-mail: eko.koda@ukr.net,
(044) 279-01-58, директор департаменту - Киреєва Вікторія Станіславівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планової діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності на 118 аркушах.
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 "Вишнівськводоканал" Вишневої міської ради КиєвоСвятошинського району Київської області.
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Європейська, 45,
тел. (04598)51657, e-mail: vtdtzvvk@bigmir.net.
Сайт міністерства екології та природних ресурсів України: http://eia.menr.gov.ua/
Інформація доступна з 14.05.2019 р.

