_____________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
20195273727
(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

Основним видом діяльності підприєства є здавання в найм та обслуговування власного
спортивно-оздоровчого комплексу для ведення готельного, ресторанного бізнесу, наданні
спортивно-оздоровчих послуг, організаціі відпочинку та розваг. Планована діяльність
готельного комплексу відбувається в межах населеного пункту місткістю 97 номерів.
Земельна ділянка проведення планованої діяльності розташована на території
колишнього піонерського табору «Вогник» та належить ТОВ «Адмірал – Клуб» на підставі
державного акту на право власності від 07.07. 2004 р., серія КВ №054873. Площа земельної
ділянки - 204,709 тис.м2 , кадастровий номер ділянки 3210900000:01:118:0001, адреса: 08205,
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська, 116. Згідно Українського класифікатора цільового
використання дані землі використовуються як землі рекреаційного призначення в межах
населеного пункту.
До складу виробничих та господарських споруд спортивно-оздоровчого комплексу
входять: - готельно-ресторанний комплекс «Моцарт»;
- котеджі короткострокової оренди;
- піцерія;
- плавальні басейни
- котельня;
- автостоянка.
Теплопостачання об’єктів здійснюється за допомогою індивідуальної котельні, в якій
встановлено: водогрійні твердопаливні котли типу «ARDENZ»TM-600-6 (2 од.), які працюють на деревних пелетах, котел газовий водогрійний «VITOPLEX 300 TX3A», когенераційний
модуль «VITOBLOC» GG 402 та когенераційний модуль «VITOBLOC» GG 237, які
працюють за принципом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії, в якості
паливо використовується природний газ.
Джерелом водопостачання спортивно-оздоровчого комплексу ТОВ «Адмірал – Клуб» є
водопровідна мережа від артезіанської свердловини, що знаходиться на території підприємства. Тиск в місці підключення 2,0-3,5 атм. Насос марки 4SR-12/22PEDROLLO з параметрами Q=15 м3 /год, H= 82 м, N= 5.5 кВт.
Госфікальне водовідведення відбувається в міську систему каналізації згідно договору
з КП «Ірпеньводоканал».
Дощова каналізація на території комплексу відсутня. Дощові води від будинків

відводяться на прилеглу територію поверхневим способом. Запровадити таке рішення
дозволяє наявність піщаних грунтів з великим коефіцієнтом фільтрації
Електропостачання спортивно-оздоровчого комплексу ТОВ «Адмірал – Клуб –від
існуючої трансформаторної підстанції з двома силовими трансформаторами потужністю 400
кВА кожен від різних секцій шин._____________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмірал – Клуб», код ЄДРПОУ 30942381,
08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська, 116, тел. +380 (44) 393 33 56
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія,
номерпаспорта, 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 за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 27901-58, 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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи
дозвільного характеру, згідно вимог екологічного законодавства України та отримано Дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 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 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: 01.10.2019 року о 11 год. у приміщенні
Центрального будинку культури м. Ірпінь за адресою, 08200, м. Ірпінь, вулиця Соборна, 183
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 за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 27901-58, 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 за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 27901-58, 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 81арк. та Додатки
(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 ««Адмірал – Клуб» за адресою: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Варшавська,
116; в робочі дні з 9-00 до 18-00, контактна особа – Калініченко М.І тел.(067)470 02 62
tehnadzor@admiralclub.com.ua
2. Центрального будинку культури м. Ірпінь за адресою, 08200, м. Ірпінь, вулиця Соборна,
183, контактна особа – Михайленко Т.А. тел. (045)975 47 53, (045)975 55 93
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа) 04597 54753

