(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
Планована діяльність, її характеристика. Будівництво заводу по виробництву листового скла
методом флоат. Проектна потужність 510 тон/доба; 186 150 тон/рік листового скла,
номенклатура продукції прозоре скло товщиною від 2 мм до 12 мм, марка скла М0, М1, М2
по ДСТУ Б В.2.7- 122-2003. Формат нарізаного скла – формати PLF, DLF, TWIN. Розміри
формату PLF: - довжина мін./макс. – 3500-6500 мм; - ширина мін./макс. – 2600 – 3300 мм.
Розміри формату PLF, TWIN: - довжина мін./макс. – 1500 – 2750 мм; - ширина мін./макс. 2600
– 3300 мм.
На території заводу передбачається будівництво будівель та споруд основного та
допоміжного виробництва: 1. Виробничий корпус; 2. Димова труба; 3. Котельня; 4. Цех по
підготовці шихти з галереями №1 та №2; 5. Склад сировинних матеріалів (біг-бегів); 6.
Насосна станція зворотного водопостачання з градирнею та водо підготовкою; 7. Склад
склобою кольорового та прозорого; 8. Система повернення склобою з галереями №3 та №4; 9.
Адміністративна будівля; 10. Прохідна; 11. Газорозподільча станція; 12. Споруди для
очищення поверхневих стічних вод; 13. Каналізаційна насосна станція для дощових вод; 14.
Пожежний резервуар; 15. Пожежна насосна станція; 16. Склад зберігання балонів; 17.
Обладнання для розподілення повітря; 18. Градирня. 19. Насосна станція. 20. КТП. 21.
Каналізаційна насосна станція для побутових стічних вод. 22. Естакада. Будівлі розташовані
з урахуванням та взаємозв’язку в виробничому процесі, починаючи від завезення сировини
до відвантаження готової продукції.
Виробництво складається з декількох основних технологічних вузлів: вивантаження та
зберігання сировинних матеріалів; виробництво шихти та склобою; виробництво листового
скла; упаковка, зберігання готової продукції та відвантаження її споживачам, а також
допоміжне забезпечення виробництва.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариства з обмеженою відповідальністю «Березанський завод листового скла», 42068422
Юридична адреса: 07541, Київська обл., місто Березань, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ
СОТНІ , будинок 14А Тел.: 093 771 5703
(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 облдержадміністрації
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А; e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (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
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: дозвіл на виконання
будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією 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 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
на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське
обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
(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
Департамент екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А; e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (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 облдержадміністрації
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А; e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (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 на 329 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
У приміщенні Березанської міської ради за адресою м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні,
1, з 01 серпня 2020 року,
Контактна особа для зв’язку:
Яхно Катерина Григорівна - керуючий справами виконавчого комітету Березанської міської
ради. моб.тел.: 095 054 70 00
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

