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

_____________20201215159___________
(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 є експлуатація асфальтозмішувальної установки MARINI
TOPTOWER 3000P за адресою: Київська область, Броварський район, село Квітневе, вул.
Центральна з метою виробництва асфальтобетонних сумішей для поточного та середнього
ремонту автомобільної дороги М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 18+730 – км 37+000, км
37+000 – км 61+160, км 61+160 – км 98+800. Потужність асфальтозмішувальної установки
MARINI TOPTOWER 3000P з виробництва асфальтобетону – 240 т/год.
2. Суб’єкт господарювання:
Представництво «Представництво «АЗВІРТ» ММС»
Юридична адреса: 01133, м.Київ, провулок Лабораторний, буд.6, офіс 11.
тел. +38 (067) 563-66-00
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Ідентифікаційний код – 26628084
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)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде висновок з ОВД, 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.
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. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Згідно внесених змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості
Верховної Ради, 2017, № 29, ст.315), а саме стаття 17 доповнена частиною 21 такого змісту:
«Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій
території України, до повного його скасування та протягом 30 днів після завершення такого
періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у формі
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що
зазначається у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання,
передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на період дії
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), не призначаються. Заплановані громадські слухання,
дата проведення яких припадає на період дії зазначених заходів, вважаються такими, що не
відбулися і повторно не проводяться.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Не заплановано, проте громадськість має право подавати будь-які зауваження або
пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову адресу уповноваженого
територіального органу.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
(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
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

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
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@ukr.net
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

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 262 аркушах.
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. Приміщення Броварської районної державної адміністрації, що знаходиться за
адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 15; доступ до звіту з
14.07.2020 р., тел. +38 (04594) 5-40-88.
2. Приміщення Калинівської селищної ради, що знаходиться за адресою: 07443, Україна,
Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Чернігівська, 20; доступ до звіту з
14.07.2020 р., тел. +38 (04594) 7-84-79.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

