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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
ТОВ «Авантаж-Ремі» планує реалізацію проекту «Будівництво житлового комплексу
багатоквартирної забудови за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.
Крюківщина. Кадастровий номер земельної ділянки 3222484000:02:002:5420». Земельна ділянка
площею 1,6199 га під будівництво житлового комплексу розташована в північно-східній частині
в існуючих межах с. Крюківщина Києво-Святошинського району, Київської області, вздовж
житлової вул. Одеська, що сполучається з головною вул. Балукова.
Проектом передбачається: два багатоквартирні житлові будинки (8 секцій) з підземним
паркінгом на 100 машиномісць, ігрові майданчики для дітей, майданчики для відпочинку
дорослих, спортивні майданчики, автостоянка на 22 машиномісця, трансформаторна підстанція
та газорозподільчий пункт, майданчик для контейнерів сміття. Забудову комплексу передбачено
у п’ять черг будівництва, з визначенням пускових комплексів. Площа забудови земельної
ділянки – 4721,09 м2. Передбачено централізоване електропостачання, водопостачання та
водовідведення існуючих мереж с. Крюківщина, згідно отриманих ТУ. Дощові стічні води з
автостоянок та внутрішніх проїздів очищаються на локальних очисних спорудах повного
заводського виготовлення. В житлових будинках запроектовані централізована системи
опалення від газових дахових котелень; загальнообмінна, припливно-витяжна система
вентиляції з природним спонуканням.
(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 «АВАНТАЖ-РЕМІ»; код
ЄДРПОУ: 41370771; адреса: 61020, м. Харків, пр. Любові Малої, б.93, контактна особа:
Іосілевич Юрій Янович, тел. моб 095 085 66 29, e-mail: yuriy.iosilevich@avantazh.ua
(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 ОДА, 01004, м. Київ, вул.
Басейна, 1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: т.в.о. директора
Департаменту Ткаліч Ганна Іванівна
(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.

(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) 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)

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 ОДА, 01004, м. Київ, вул. Басейна,
1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: т.в.о. директора
Департаменту Ткаліч Ганна Іванівна
(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 ОДА, 01004, м. Київ, вул. Басейна,
1/2, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна особа: т.в.о. директора
Департаменту Ткаліч Ганна Іванівна
(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
(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
Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 17.08.2020 р. з 09.00 до 17.00 за
адресою:
1. Крюківщинська сільська рада, 8136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.
Крюківщина, вул. Балукова, буд. 10, контактна особа: Кравчено Андрій Миколайович, тел.
(0459)86 06 89.
2. ТОВ «Авантаж-Ремі» 04050, г. Київ, вул. Глибочицька 32В, оф. 153, контактна особа
Аврамчук Олег Миколайович, тел. моб 097 898 80 17
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

