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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.
Планованою діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛМСТАУН», код ЄДРПОУ 41619802, юридична адреса якого 08700, Київська обл. м. Обухів, вул.
Трипільська, буд. 33, є будівництво логістично-складського комплексу зберігання засобів захисту
рослин з дільницею фасування по вул. Путрівська, 259 в с. Путрівка Васильківського р-ну
Київської області на
земельній ділянці
площею 4,5009 га, кадастровий номер
№3221487000:06:008:0010 на яку ТОВ «ЛМС-ТАУН» має право власності. Після введення об
єкту планованої діяльності будівництва в експлуатацію ТОВ «ЛМС-ТАУН» буде здійснювати
діяльність з логістики – зберігання в складах місткістю 23000,0 тон одночасного зберігання
по принципу «пусто-зайнято», потужністю по вантажообігу 230000,0 тон/рік ЗЗР, відвантаження
оптових партій ЗЗР для потреб агропромислових підприємств та фасування ЗЗР ІІІ та IVкласу
небезпеки в обсязі 500,0 тон в рік (2,17% від загальної запроектованої місткості по зберіганню) з
метою постачання їх в мережу роздрібної торгівлі для забезпечення потреб індивідуальних
дрібних сільгоспвиробників, садівників-любителів.
Організацією логістично-складського
господарства передбачено створення наступних підрозділів: - зона автомобільної експедиції; зона стелажного зберігання; - митна зона, виробничою діяльністю передбачено проведення
приймально-відпускних операцій як для стандартних єврофур так і для автотранспорту з
сучасними морськими контейнерами, фасування ЗЗР ІІІ та IVкласу небезпеки передбачено
шляхом встановленням 8-ми одиниць ліній фасування виробництва фірм ЕлоПак Україна,
УКРПак Україна, Omag Італія, для фасування рідких, сипучих та емульсійних препаратів.
Для вантажно-розвантажувальних робіт планується залучити електричні навантажувачі та ручні
візки, системи вентиляції планується обладнати секційними фільтрами СКФ 2/1х1 та вугільними
фільтрами СУФ 0/10П, клас F6, EU6, ефективність за ДСТУ 3186 - 97% . Опалення електричне.
(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 «ЛМС-ТАУН», код ЄДРПОУ 41619802
(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 ТОВ «ЛМС-ТАУН»: 08700, Київська обл. м. Обухів, вул. Трипільська,
буд.33, тел. (044)-492-74-08, e-mail: info@Lms.org.ua______________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), номер
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 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.
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною 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)
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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 17 березня 2020 року о 14:00 годині в приміщенні
Путрівської сільської ради Васильківського району Київської області, за адресою: Київська
область, Васильківський район, с. Путрівка, вул Путрівська, буд. 119_________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 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,
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 234-96-15; е-mail:
info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net; контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна._____
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 234-96-15; е-mail:
info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.net; контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна______
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення
(25 робочих днів) зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 384 аркушах._________________
(зазначити матеріали, надані на розгляд громадськості)

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.
Доступ громадськості до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності забезпечується шляхом розміщення Звіту на паперовому носії з
24.02.2020 р. в приміщеннях:
1) Путрівської сільської ради Васильківського району Київської області, за адресою: 08625,
Київська обл., Васильківський р-н., с. Путрівка, вул. Путрівська, буд. 119; на сайті:
http://putrivka.gov.ua, в форматі PDF. Контактна особа – Оніщук Віталій Євгенович (голова
сільської ради), тел. + 38 (04571)-26-670, Пн-Пт з 10 до 13 години;
2) ТОВ «ЛМС-ТАУН» за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, буд.
33, тел.+38 (044) 492-74-08. Контактна особа – директор Мічковський Олександр Володимирович,
Пн-Пт з 10 до 13 години._________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

