Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)

20199264568
(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
Об’єктом планованої діяльності є зміна цільового призначення земельних ділянок та бійня
продуктивністю понад 10 тонн на добу, для об’єкту ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»,
що знаходиться за адресою Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка, вул.
Олексія Цмокна, 1 –Б.
На території ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» є бійня продуктивністю понад 10
тонн на добу. Підприємство планує встановити два утилізатора туш тварин: устаткування для
перероблення органічних відходів тваринництва та птахівництва «Органік» та установку для
термічного знищення відходів УТ 500 ДТ (утилізатор термічний).
(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
М’ЯСОКОМБІНАТ», код ЄДРПОУ – 32638227;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АНТОНІВСЬКИЙ

(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: 09138, Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка,
Олексія Цмокна, 1-Б; контактна особа – Андрій Володимирович, тел.: (067) 940-97-14.

вул.

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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних
ресурсів Київської обласної державної адміністрації.
(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.

Відповідно до Закону України від 18.06.2020 р № 733-IX Про внесення зміни до статті 17
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності проводиться
у формі надання письмових зауважень та пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
(зазначити 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 «АНТОНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», 09138, Київська область, Білоцерківський
район, с. Мала Антонівка, вул. Олексія Цмокна, 1-Б; контактна особа – Андрій Володимирович,
тел.: (067) 940-97-14, з 03.08.2020 р. пн-пт з 9.00 до 17.00.
2. Малоантонівська сільська рада за адресою: 09138, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала
Антонівка, вул. Першотравнева, буд. 12 а, тел.: 04563-24038 з 03.08.2020 р. пн-пт з 9.00 до 17.00.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна
особа)

