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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

ФОП Парамонов Федір Іванович планує реалізацію проекту «Реконструкція гідротехнічної споруди
на р.Кам’янка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь с.Чмирівка
Білоцерківського району Київської області, ». Даним проектом розроблені заходи з реконструкції

гідротехнічної споруди (переливна гребля), розчищення від донних відкладів р. Кам’янка
Відновлення геометричних параметрів переливної греблі: ширина по гребню 1,0 м. довжина
греблі 27,0 м.,з залізобетону, відновлення контрфорсів з бутового каменю (кладка).Заміна
шандорного перекриття з деревяних шандор розмірами 1,36 х 1,20 та 1,23 х 1,20 м.,
встановлення під’ємного механізму з металевої труби д= 120 мм. Відновлення в нижньому
б’єфі каменевої накидки для гасіння енергії потоку.
Виконання природоохоронних заходів з розчищення русла р.Кам’янка передбачається
виконувати екскаваторами. Мінеральний грунт що розробляється екскаваторами,
укладається на прилеглу земельну ділянку до проектних відміток та розрівнюється
бульдозером.
Реалізація проекту « Реконструкція гідротехнічної споруди на р.Кам’янка з метою захисту від
підтоплення сільськогосподарських угідь с.Чмирівка Білоцерківського району Київської області », що
включає відновлення геометричних параметрів переливної греблі: ширина по гребню 1,0 м.

довжина греблі 27,0 м.,з залізобетону, відновлення контрфорсів з бутового каменю
(кладка).Заміна шандорного перекриття з деревяних шандор розмірами 1,36 х 1,20 та 1,23 х
1,20 м., встановлення під’ємного механізму з металевої труби д= 120 мм. Відновлення в
нижньому б’єфі каменевої накидки для гасіння енергії потоку.
проводиться на підставі завдання на проектування, матеріалів інженерно-геодезичних
вишукувань водного Кодексу Українидіючих норм і правил проектування
ФОП Парамонов Федір Іванович виступає проектувальником проекту Реконструкція
гідротехнічної споруди на р.Кам’янка з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь
с.Чмирівка Білоцерківського району Київської області. Будівництво здійснюватиме організація, яка
визначатиметься власником проектованих об’єктів в результаті проведення тендеру.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб ’єкт господарювання
Фурсівська сільська рада Білоцерківськго району Київської оьласті
Код згідно з ЄДРПОУ 04363225
Юридична адреса: 09150, Київська обл., Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, вулиця Ярослава
Мудрого 48
Реконструкція гідротехнічної споруди буде здійснюватися у межах Фурсівської сільської ради,
Білоцерківського району, Київської області в селі Чмирівка.
________________________________________________________________________
(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: еко.коdа@ukr.пеt; 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
Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» рішення про провадження планованої діяльності є Дозвіл на
виконання будівельних робіт
(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)
Громадські слухання відбудуться 03.04.2020р. о 12 год 00 хв. в приміщені Фурсівського будинку культури ,
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси вул. Я. Мудрого, 48а
(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 обласної державної адміністрації

Поштова адреса:01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а,
Електронна адреса: еко.коdа@ukr.net; 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: еко.коdа@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 на 85 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
- Фурсівська сільська рада, за адресою 09150 Київська обл., Білоцерківський р-н, с.
Фурси, вул. Ярослава Мудрого, буд. 48
Контактна особа - Фурсенко М.І., тел. (0456) 33-80-02 з 03.04.2020 р.
- Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

