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)
№ 201811262238
(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
Будівництво АЗС по вулиці Соборна на території Смілянської міської Ради Черкаської
області проводиться ФОП Плодистим Я.О. на землях, відповідно до умов договору
оренди
землі
від
06.10.2011
№711050004000074
(кадастровий
номер
7110500000:02:001:0031) зі змінами. Зміни передбачені Рішенням Смілянської міської
Ради Черкаської області №51-29/VI від 27.03.2014 року. Договір оренди укладено до
01.11.2040 року. Відповідно до Містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва №15+у від 27.07.2017 року цільове призначення визначено: для
розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу і відповідає детальному
плану території, затвердженого рішенням сесії Смілянської міської ради від
27.06.2017 року №46-39/VII. Цільове призначення згідно з кадастровою картою - для
розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.Загальна площа ділянки
становить 650,0 м2 (0,065 га) перебуває у довгостроковій оренді. Режим роботи
АЗС - цілодобовий. На АЗС передбачається дві ємкості по 20,0м3 поділених на дві
частини для зберігання трьох сортів бензину та дизпалива. Загальна ємність 40 м3,
для бензину марок А-92, А-95, А-98 та дизельного пального. АЗС розрахована на 118
заправок на добу нафтопродуктами.Зберігання палива передбачено в 2-х підземних
двохстінних металевих резервуарах ємністю по 20м3 кожен. Резервуари обладнані
системою повернення парів нафтопродуктів при
їх заповненні,
дихальною
арматурою з клапанною
системою, технічними пристроями для запобігання
переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо від
колонок. Заправлення автомобілів передбачається здійснювати за допомомогою 1
паливо-роздавальної колонки (ПРК) на 4 види палива. Річна реалізація палива
становить: бензину – 70 т/рік, дизпаливо – 24 т/рік. Загальна площа ділянки
будівництва становить 650,0 м2 (0,065 га) перебуває у довгостроковій оренді.
Кадастровий номер: 7110500000:02:001:0031. Кількість створених робочих місць на
об’єкті 3 чоловіка. Загальна кількість працюючих 9 (у три зміни).

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПЛОДИСТИЙ Я.О.
Код ЄДРПОУ -2717017114
(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)

19635,Черкаська обл.,Черкаський район, село Білозір'я, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 37
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17. E-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Контактна особа – Лапшина Марина Фанусівна Тел: (0472) 63-36-55.
(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
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України, що знаходиться за адресою: 01133, м.Київ, бульвар
Лесі Українки, 26. Телефон (044) 291-69-04
(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
14.02.2019 року о 11:00 за адресою: м.Сміла, вул. Соборна, 100
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(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

Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17. E-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна . Тел: (0472) 63-36-55
(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
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17. E-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна . Тел: (0472) 63-36-55.
(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 108 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
19635,Черкаська обл.,Черкаський район, село Білозір'я, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 37,
ФОП Плодистий Я.О. (з 15.01.2019р.)
Городищенська міська рада, 19500, Черкаська область, Городищенський район,
м. Городище, вул. Грушевського,11(з 15.01.2019р.).
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

