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)

20202255384

_______________________________________________________
(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 будівництво виробничого цеху з виготовлення пластмасових
виробів та фасування аерозольної продукції зі складськими приміщеннями та підсобними
спорудами на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області, за
адресою: Васильківський р-н, с. Борисів, вул. Промислова, 5-А.
У виробничому цеху заплановано виготовлення засобів для гоління та освіжувачів повітря
в аерозольній упаковці, а також розпорошувальних головок та захисних ковпачків. Для
наповнення балончиків використовується вуглеводневий пропелент (скраплений пропан-бутан),
тому планується встановити видаткові підземні резервуари (2 од.) з газом.
На ділянці передбачається будівництво основних об’єктів в дві черги: виробничо-складська
будівля площею 3879,96 м2 (перша черга), адміністративно-побутовий корпус площею 383,62 м2
(друга черга). Всього площа забудови становить 4413,61 м2, площа озеленення – 1815,28 м2.
Додаткові споруди та об’єкти, що планується звести в першу чергу: трансформаторна
підстанція, дизельний генератор, підземні резервуари (2 од.) для зберігання скрапленого
вуглеводневого газу об’ємом по 24,22 м3 кожен, насосна станція пожежогасіння з наземними
резервуарами (2 од.) по 151 м3 кожен, артезіанські свердловини (основна та резервна) з
розрахунковим дебітом - 12,6 м3/год кожна (орієнтовна глибина свердловин – 125 м), а також
інші підземні споруди: КНС, фільтруючий колодязь, сепаратор нафтопродуктів.
Річний випуск продукції становить: освіжувачі повітря у аерозольному пакуванні згідно з
ТУ У 24.5-37135402-002:2012 – 23 000 тис. шт.; засоби для гоління у аерозольному пакуванні
згідно з ТУ У 20.4-37135402-008:2014 – 2000 тис. шт.; головки розпорошувальні «спрей-кеп»,
захисні ковпачки згідно з ТУ У 25.2-37135402-001:2011– 45000 тис. шт.
Розміщення будівель і споруд передбачається в межах земельної ділянки площею
1,0347 га. Кадастровий номер ділянки: 3210700000:01:007:0109. Цільове призначення - для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових,
гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж,
адміністративно-побутових будівель, інших споруд.
____________________________________________________________________________________________________
(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 «БАТАТА», код згідно ЄДРПОУ – 37135402,
місцезнаходження юридичної особи: 09106, Київська область, місто Біла Церква, вулиця

Таращанська, 197, тел.: (096) 635-20-17

____________________________________________________________________________________________________
(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, 1/2А, тел.: (044) 279-01-58, eco.koda@ukr.net,
контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мовчан Сергій Сергійович
___________________________________________________________________________________
(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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно–будівельною
інспекцією України відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

____________________________________________________________________________________________________
(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 будьякі 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
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, 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

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
поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, тел.: (044) 279-01-58, eco.koda@ukr.net,
контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мовчан Сергій Сергійович
____________________________________________________________________________________________________
(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, 1/2А, тел.: (044) 279-01-58, eco.koda@ukr.net,
контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мовчан Сергій Сергійович

____________________________________________________________________________________________________
(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 211 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
1. Адмінбудівля ТОВ «БАТАТА», 09106, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Таращанська,
197, тел.: (096) 635-20-17, з 25.08.2020, контактна особа: Валентин Кулешов.
2. Адмінбудівля Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області,
08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Київська, 5, тел.: 095-691-30-82, з
25.08.2020, контактна особа: Пономаренко Вікторія Миколаївна – секретар Крушинської
сільської ради.
____________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

