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)

20191162629
_____________________________________________
(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 складу нафтопродуктів на території Дерев’янської сільської ради
Обухівського району, Київської області - біля с.Дерев’яна Київської області.
Склад нафтопродуктів є виробничо-технологічним комплексом (нафтобазою) до
складу якого входить обладнання яке призначене для приймання, зберігання та
видачі нафтопродуктів, підсобно-виробничі будівлі та споруди. Для зберігання
нафтопродуктів використовуються металеві наземні та підземні резервуари: два
вертикальних наземних сталевих резервуара об’ємом 980 м3 кожний;
шістнадцять горизонтальних наземних сталевих резервуарів по 75 м3 кожний,
чотири горизонтальних підземних сталевих резервуара об’ємом 60 м3 кожний. Для
забезпечення обслуговування складу нафтопродуктів, здійснення приймання та
видачі нафтопродуктів, додатково до його складу входять: операторська; насосна
станція; очисні споруди дощових вод. Площа земельної ділянки під склад
нафтопродуктів складає 0,3790 га.
__________________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
__________________________________________________________________________________________
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «Чисте дерево», код ЄДРПОУ 39778908
__________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

08722, Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вул. Шевченка, буд.3,
тел.0673104554
__________________________________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи
______________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природніх ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, 01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, info@eko.koda.gov.ua. Директор
департаменту КИРЕЄВА Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58
___________________________________________________________________________
(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 видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України на підставі 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 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
Громадські слухання (перші) відбудуться 14.05.2019, об 12.00 годині у приміщені
Дерев’янської сільської ради, за адресом Київська область, Обухівський район,
с. Дерев’яна, вул.Шкільна, буд. 1.
__________________________________________________________________________________________
(зазначити 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

Департамент екології та природніх ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, 01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, info@eko.koda.gov.ua. Директор
департаменту КИРЕЄВА Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58
__________________________________________________________________________________________
(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 природніх ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, 01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, info@eko.koda.gov.ua. Директор
департаменту КИРЕЄВА Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58
__________________________________________________________________________________________
(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 236 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
ТОВ «Чисте дерево», Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вул.
Шевченка, буд.3. Ознайомлення з 22.04.2019. Контактна особа Федоров Д. О.
Дерев'янська сільська рада Київська область, Обухівський район,
с. Дерев’яна, вул.Шкільна, буд. 1. Ознайомлення з 22.04.2019. Контактна особа
Бойко О. М.
__________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
__________________________________________________________________________________________
може ознайомитися з документами, контактна особа)

