(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)
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для
паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

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, її характеристика, технічні альтернативи
ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» планує реалізацію проекту «Нове будівництво ПС
110/10 кВ «Сонячна», що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, смт.
Велика Димерка, з будівництвом ЛЕП 110 кВ від ЛЕП 110 кВ «Броварська - Кока Кола 1,2» до ПС
110/10 кВ «Сонячна». Даним робочим проектом розроблені рішення з будівництва ПС 110/10 кВ
«Сонячна» ПрАТ «Київобленерго», яка розташована на території Великодимерської селищної
ради, Броварського району, Київської області у зв'язку з будівництвом ФЕС «Димерська СЕС-2»
потужністю 9 000 кВт, ФЕС «Димерська СЕС-3» потужністю 9 000 кВт та ФЕС «Димерська СЕС4» потужністю 26 000 кВт. Відповідно завдання на проектування та вимог ТУ в проектом
передбачено наступні рішення: будівництво двотрансформаторної ПС 110/10 кВ з виконанням
ВРУ-110 кВ по типовій схемі 110-2 «Два блоки лінія-трансформатор з вимикачами і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та РУ 10 кВ по типовій схемі 10-2
«Дві одиночні, секціоновані вимикачами, системи шин»; будівництво будівлі ЗРУ-10 кВ в якій
розміщено РУ-10 кВ; будівництво будівлі ЗПУ в якій розміщено панелі релейного захисту,
управління, телемеханіки, обліку, ЩВП та ШОС; заземлення та захист ПС від грозових та
комутаційних перенапруг; організацію комерційного обліку по стороні 10 кВ; будівництво ЛЕП
110 кВ до ЛЕП 110 кВ «Броварська-Кока-Кола 1,2».
ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» виступає Генеральним проектувальником
Проекту та здійснює його будівництво. Власником проектованих об’єктів, їх подальшу
експлуатацію, технічне обслуговування та демонтаж (у разі необхідності) буде здійснювати –
ПрАТ «Київобленерго».
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Суб’єкт господарювання, що здійснює проектування та будівництво: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Подільський Енергоконсалтинг».
Юридична адреса: Україна, 21017, м. Вінниця, вул. Гонти, 39А
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
Тел./факс: +38 (0432) 55-48-44.
Веб сторінка: www.tovpek.com.ua . Адреса електронної пошти: office@tovpek.com.ua.
Суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію: Приватне акціонерне товариство:
«Київобленерго»
Адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1а
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
Тел./факс (044) 443-03-04
Веб сторінка: http://www.koe.vsei.ua. Адреса електронної пошти: KANC@koe.com.ua
(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), 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
Поштова адреса:01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net7
Тел.: +38 (044) 206-31-29,
Контактна особа: (044)279-01-58, 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
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Державною будівельною інспекцією
України відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку
виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 13.04.2011 № 466.
(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
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: 25 листопада 2019р. о 12 год. 00 хв. в приміщення
селищної ради, що знаходиться за адресою: Броварський район, смт. Велика Димерка, вул.
Бобрицька 2.
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
Поштова адреса:01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net7
Тел.: +38 (044) 206-31-29,
Контактна особа: (044)279-01-58, 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
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації
Поштова адреса:01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net.
Тел.: +38 (044) 206-31-29,
Контактна особа: (044)279-01-58, 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 на 266 аркушах.

(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. Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський Енергоконсалтинг». Адреса:
21017, Україна, м. Вінниця, вул. Гонти, 39А. Тeл/факс: +38 (0432) 55 48 44. Е-mail:
herrera_bo@kness.energy. Контактний номер телефону +38 098 80 56 605. Контактна особа
– Б.О. Еррера Вітюк.
2. Будівля Великодимерської селищної ради, адреса: 07442, Київська обл., Броварський р-н,
смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, буд. 1, контактна особа – Начальника відділу
земельних ресурсів, містобудування та екології - Рубанка Олександр Миколайович (+380
(4594) 47139 Е-mail: v_dymerka@ukr.net), з 24.10.2019 р.
3. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.
Поштова адреса:01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а. Електронна адреса: eko.koda@ukr.net.
Тел.: +38 (044) 206-31-29, Контактна особа: (044)279-01-58, Киреєва Вікторія
Станіславівна з 24.10.2019 р.
4. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля з 24.10.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна
особа)

