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ОГОЛОШЕННЯ  

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області повідомляє 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  

Територія, на якій планується проведення планованої діяльності із захисту земель 

від підтоплення розташована в адміністративних межах селища Калинівка 

Васильківського району Київської області.  

Метою планової діяльності (згідно Програми охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів Київської області на 2017-2018 роки та Місцевої 

програми захисту території селища Калинівка Васильківського району Київської області в 

2015 – 2020 роках) є забезпечення захисту території населеного пункту від шкідливої дії 

вод, мінімізація заподіюваних нею збитків, впровадження комплексу узгоджених і 

взаємопов’язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та 

інших заходів, які детально розробляються на кожному етапі реалізації Місцевої програми 

на підставі Закону України „Про Загальнодержавну програму розвитку водного 

господарства”. 

Планована діяльність має протиповіневу та екологічну спрямованість – захист від 

підтоплення території населеного пункту, покращення екологічного стану прилеглої 

території, гідрологічного та санітарно-екологічного стану водних об’єктів на території 

Калинівської селищної ради та передбачає наступні рішення:  

- розчищення скидного каналу та притоки (р. Бобриця) довжиною близько 2 км;  

- влаштування та реконструкції гідротехнічних споруд – 2 шт;  

- розчищення водойми – 1 шт;  

- влаштування лоткової мережі у верхів’ї водойми в районі парку Слави – 300 м;  

- улаштування зливової каналізації (дренажу) по вул. Центральній, вул. Лісовій – 461 м, 

вул. Залізничній – 170 м, вул. Садовій та вул. Лесі Українки – 288,5 м;  

- улаштування дренажу в районі залізничного вокзалу – 42,5 м.  

2. Суб’єкт господарювання  

Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області, код ЄДРПОУ 

04359873. Адреса: 08623, Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. 

Центральна, 57, тел. (04571) 4-11-30, 4-11-33 факс (04571) 4-13-00, E-mail: 

kalinovkapossovet@ukr.net 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення  

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-20-89, (044) 206-31-40 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства України з метою отримання дозволу на виконання 

будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

України, необхідно отримати рішення про провадження даної планованої діяльності, яким 
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є Висновок з Оцінки впливу на довкілля діяльності Калинівської селищної ради 

відповідно до Закону України від 23.05.2018 №2059-VIII «Про оцінку впливу на 

довкілля».  

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 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 відбудуться – 9 жовтня 2018 року о 12:00 за адресою: 08623, 

Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Центральна, 57, в 

приміщенні Калинівської селищної ради в залі для проведення нарад.  

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  

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-20-89, (044) 206-31-40  

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій  

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40 

Калинівська селищна рада, вул. Центральна, 57, Васильківський район, Київська 

область, 08623, приймальня селищного голови: тел. (04571) 4-11-30, 4-11-33, 

kalinovkapossovet@ukr.net 

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 на 137 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  

Калинівська селищна рада, Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, 

вул. Центральна, 57, приймальня селищного голови 

Контактна особа – Постернак Андрій Михайлович, тел. (04571) 4-11-33  

Громадськість може ознайомитися з документами, починаючи з 17.09.2018 року. 
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