(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
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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
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙД АКВА ГРУПП» планує Нове
будівництво власного водозабору (артезіанської свердловини) для господарських та питних
потреб ТОВ «Прайд Аква Групп» по вул. Підприємницька, 5 в м. Бровари, Київської області.
Водопостачання ТОВ «Прайд Аква Групп» передбачається здійснювати за рахунок
експлуатації свердловини на водоносний горизонт у відкладах орельської світи середньої юри
(байоський водоносний горизонт), глибиною 340,0 м., очікуваний дебіт 20,0 м3/год. Згідно із
завданням на проектування даного об’єкта потреба у воді складає 480 м3/добу.
Буріння свердловин виконується роторним способом буровим станком УРБ-3АМ або
1БА-15В з прямим промиванням глинистим розчином, з обсаджуванням колонами труб та
подальшим їх цементуванням.
Ділянка проектуємого водозабору в адміністративному відношенні розташовується по
вул. Підприємницька, 5 в м. Бровари, Київської області. Ділянка площею 1 га (кадастровий номер:
3210600000:00:052:0542) передана ТОВ «Прайд Аква Групп» в постійне користування згідно
договору куплі-продажу земельної ділянки.
(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 «ПРАЙД АКВА ГРУПП», код
ЄДРПОУ – 42434563;
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Оникієнка, 125, оф. 15; контактний
номер телефону - (044) 303-90-76
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул.
Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор
Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону 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
Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр
України.
(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 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 будьякі 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: 08 листопада 2019 року початок о 11.00 в
приміщенні Міського культурного центру за адресою: бульвар Незалежності, 4 м. Бровари.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул.
Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор
Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА., 01004, м. Київ, вул.
Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: директор
Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

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 з додатками
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 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. Офіс ТОВ «ПРАЙД АКВА ГРУПП», 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега
Оникієнка, 125, оф. 15; контактний номер телефону - (044) 303-90-76, з 23.10.2019 пн-пт з 9:00 до
17:00.
2. Броварська міська рада, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарина, 15, Тел. /04594/6-1111, з 23.10.2019 пн-пт з 9:00 до 17:00.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

