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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
Метою планованої діяльності є створення курорту місцевого значення «Пісківка та
прилеглі території» в межах Пісківської об’єднаної територіальної громади Київської
області, що включає в себе селище міського типу Пісківка, село Мигалки і село Раска через
оголошення відповідної природної території курортом місцевого значення. Дана територія
відповідає критеріям організації курорту місцевого значення, враховуючи лікувальнооздоровчі, рекреаційні, туристичні природні ресурси, розвинуту інфраструктуру згідно
чинного законодавства.
В рамках планової діяльності передбачається збереження та популяризація існуючих
природних, рекреаційних та історико-культурних ресурсів, забезпечення комфортних,
екологічно безпечних умов проживання, організація загальнодоступного, повноцінного
відпочинку і оздоровлення населення за сприяння створення нових робочих місць,
відновлення існуючої мережі санаторно-лікувальних закладів, розбудови інфраструктури,
залучення інвестицій та розвитку туристичної галузі.
Підготовчі та будівельні роботи, у т.ч. (за потреби) демонтажу будуть плануватися на
наступному етапі організації курорту місцевого значення «Пісківка і прилеглі території» в
індивідуальному порядку конкретних санаторіїв, баз відпочинку у відповідності до чинного
законодавства.
Потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання
підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності регулюються
земельним кодексом та іншими чинними нормативно-правовими актами. Обов’язково
будуть враховуватися матеріали генерального плану території. Важливо зазначити що
об’єкти інфраструктури не розміщені в межах об’єктів природнозаповідного фонду. У
водоохоронній зоні річки Тетерів нині не заплановано будівництво нових
інфраструктурних, житлових, господарських конструкцій і об’єктів.
Загальна площа курортної зони «Пісківка курорт і прилеглі території» складає - 1072,
3 га., рельєф місцевості слабко горбистий, територія розташована на висоті 155 м над рівнем
моря. Потенційні водні об’єкти для оздоровлення, рекреації, туризму – це ставки, річки
Тетерів, Пісківка, Кодра, Сильва, Требухівка, а також озера Дубовське, Осушне, Круглик,

Червоне та ін. Із потенційних ресурсів курорту, крім погодно кліматичних, лісових, водних
планується використовувати лікувальні грязі, лікарські рослини, артезіанські води.
Основний напрям цільового використання існуючих рекреаційних ресурсів курорту
– лікувально-оздоровчий профіль. У перспективі для розвитку курорту може стати
реабілітація і профілактика захворювань для військових, працівників металургійної,
вугледобувної галузей, лісового і сільського господарства ін. Доцільно організувати дитячі
табори патріотичного виховання, рекреації та туризму (пішохідного, велосипедного, на
байдарках). Сплав на байдарках може бути від Пісківки до Радомишля по річці Тетерів.
Планується створення потужної мережі курортних рекреаційних та туристичних
закладів. Окремо передбачено створення обласного центру реабілітації та оздоровлення
воїнів АТО та дитячого патріотичного табору «Артек-Пісківка» для оздоровлення та
активного відпочинку дітей з різних куточків Київщини та України. Запланована кількість
відповідних об’єктів курортної зони «Пісківка та прилеглі території» - до 50 об’єктів.
Для грязелікування можна використовувати зелені, бурі, голубі глини, сапропель із
долини р. Тетерів, за відповідних дозволів. Соснові бори мають високу фітонцидну дію і
сприятимуть лікуванні астм, бронхітів, туберкульозу, ускладнень грипу тощо.
Крім оздоровлення планується розвивати музейну справу, сільський, зелений
туризм, проводити екскурсії по екологічних стежках, робити екскурсії до визначних місць,
а також на виробництво (склозавод, держлісгосп). У регіоні є кілька ботанічних пам’яток
природи місцевого значення: «Сосново-дубові насадження», «Сосново-дубові
насадження», «Соснові насадження», «Соснові насадження», «Дуби», «Дубові
насадження». Планується створення Ландшафтного заказнику місцевого значення
«Тетерівський бір». Загальна площа об’єкта – 200 га.
Одним із пріоритетних завдань є створення інформаційного курортнотуристичного
сервісного центру в смт Пісківка із веб-сайтом, відповідною інфраструктурою і штатом.
Еколого-просвітницька, історико-виховна, краєзнавча і туристична робота органічно
доповнюватимуть санаторнокурортний напрям. Розвиток туризму сприятиме
збалансованому соціально-економічному розвитку місцевих громад, будуть створені нові
робочі місця, залучені інвестиції, оптимізується охорона довкілля.
Режим функціонування курортної зони цілодобово – 365 днів на рік.
Місце провадження планової діяльності - територія Пісківської об’єднаної
територіальної громади Київської області, що включає в себе селище міського типу
Пісківка, і прилеглі території, включно з селом Мигалки і селом Раска.
____________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІСКІВКА КУРОРТ» ПІСКІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, код ЄДРПОУ 43665465
Адреса: 07820, Київська обл., селище міського типу Пісківка, вулиця Дачна, будинок 66,
роб. тел. +38(04577) 33053, моб. тел. 0679451014
(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,
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, факс – 234-96-15, тел. +38(044) 2790158, email: 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 планованої діяльності
буде Рішення Київської обласної ради, що видається Київською обласною радою
(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.
Відповідно до п. 21 ст. 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID19), 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), про що
зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські
слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що
припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата
проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і
повторно не проводяться.
_______________________________________________________________________
(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 обласної державної адміністрації,
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, факс – 234-96-15, тел. +38(044) 2790158, email: 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 обласної державної адміністрації,
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, факс – 234-96-15, тел. +38(044) 2790158, email: 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 на 136 аркушах 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
Пісківська селищна рада об’єднаної територіальної громади, 07820, Київська обл.,
селище міського типу Пісківка, вулиця Дачна, будинок 66, роб. тел. +38(04577) 33053, тел.
067 9451014. Відповідальні особи: голова Пісківської селищної ОТГ: Рудніченко Анатолій
Миколайович. Директор Комунального підприємства «ПІСКІВКА КУРОРТ» Пісківської
селищної об’єднаної територіальної громади Соловйова Юлія Олександрівна. Щоденно, з
8 00 до 17 00, крім вихідних і святкових днів. Дата – з 17 серпня 2020 року.
______________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

