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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
Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого с. Лісництво Яковецьке
Поліського району Київської області.
Планована діяльність буде проводитись на території зони відчуження по існуючій
трасі старої напівзруйнованої дороги на місці існування колишнього дерев’яного мосту.
Будівництво мостового переїзду передбачається з монолітним по дорожніх плитах
фундаментом із залізобетонних квадратних труб. Міст із дорожніх плит зі щебеневою
підготовкою та заповненням простору між плитами бетоном.
Залізо-бетонні плити, що будуть використовуватись при будівництві мосту будуть
привозитися на будмайданчик в завершеному виді і повинні відповідати ДБН В.2.698:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції».
Планована діяльність передбачає влаштування мостового переїзду через річку Ілля
для обслуговуючих потреб лісництва, а також забезпечення оперативного виявлення і
ліквідації лісових пожеж на початковій стадії у зоні діяльності (обслуговування) лісових
пожежних станцій (ЛПС) та гасіння спільно з іншими ЛПС великих лісових пожеж у зоні
відчуження та поза її межами, надання допомоги у разі потреби іншим лісокористувачам.
До основних робіт відноситься поліпшення технічного стану та благоустрою річки
за напрямками: розчистка річки від намулу в місці влаштування споруди, влаштування
монтажних дамб, влаштування споруди, кріплення укосів, влаштування дорожнього
покриття, металевої огорожі. Необхідно виконати ремонт під’їзної дороги.
2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ» (ДСП
«ЦППРВ»)
Код ЄДРПОУ 37197102.
Місцезнаходження юридичної особи: 07270, Київська обл., Іванківський район, м.
Чорнобиль, вул. Кірова, 52.
Контактний номер телефону: (04593) 5-17-08.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35,
тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

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 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 (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 відбудуться
04.10.2019 року о 11:00 годині у приміщенні Орхуцького Центру, за адресою: м.
Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), 35, 1 поверх, кім. 103.
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
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35.
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35.
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
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; повідомлення про плановану
діяльність; карти місця розташування 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
у період з 23.09.2019 р. з 09 до 17 год. у робочі дні за адресою:
07053, Київська область, Поліський район, смт. Красятичі, вул. Воздвиженська, 81.
Поліська районна рада.

Контактна особа: Голова районної ради – Слепченко Андрій Миколайович.
тел. +380459251560.
у період з 23.09.2019 з понеділка по четвер з 10 до 19 год за адресою:
07270, Київська область, Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52.
ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».
Контактна особа: Провідний інженер з РБ та ОНС - Подде Олеся Володимирівна.
тел. +380459351681.

