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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 полягає у будівництві багатоквартирних житлових будинків
за адресою: Київська область, м.Буча, в межах бульв. Леоніда Бірюкова, вул. Вишнева,
вул.Лесі Українки. Площа земельної ділянки становить 2,1799 га.
Будівництво передбачено в п'ять черг: І черга – Житлові секцій №1, 2 та 3;
теплогенераторна; ІІ черга – Житлова секція №8; ІІІ черга – Житлові секції № 4, 5, 6 та
7; ІV черга – Підземний паркінг на 100 машиномісць, в'їзні та виїзні рампи №1 та 2. V
черга – Наземний двоповерховий гараж відкритого типу на 100 машиномісць.
Передбачається будівництво 8-ми 9-ти поверхових житлових будинків. Загальна
кількість мешканців – 901 осіб, в т.ч. в І чергу – 360 осіб, в ІІ чергу – 85 осіб, Ш чергу –
456 осіб. Загальна кількість квартир – 470, в т.ч. в І чергу – 213, в ІІ чергу – 40, в ІІІ
чергу – 217.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «АВАНТАЖ-РЕМІ», код ЄДРПОУ 41370771, адреса: 61020, Харків, просп.
Любові Малої, 93; Конт. тел.: (097)-898-80-17; e-mail: oleg.avramchuk@avantazh.ua
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; тел.: (044) 279-01-58,
контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна.
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 дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією.
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 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 відбудуться – 28.08.2019 року 11-00, за адресою: Бучанська
міська рада, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків 12.
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 Київської обласної державної
адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; тел.: (044) 279-01-58,
контактна особа: 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 обласної державної
адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; тел.: (044) 279-01-58,
контактна особа: 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 планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 67 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
Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 14.08.2019 року за адресою:
1. Бучанська міська рада, 08292. Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків 12;
Контактна особа: Поволоцький В.А тел.: 050 352 25 04.
2. 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32В, офіс 153.
Контактна особа: Поволоцький В.А тел.: 050 352 25 04.

