ФОП Семенюк І.І.
Чернівецька обл.,
Новоселицький р-н.,
с. Припруття,
(заявник та його адреса)

від 03.02.2020
№ 06/01

Звіт
про громадське обговорення
планованої діяльності «Будівництво автозаправного комплексу (АЗК)
та автогазозаправного пункту (АГЗП) за адресою: с. Остриця
Герцаївського району Чернівецької області»
(реєстраційний номер справи 2019894279)

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
управлінням
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації підготовлено Звіт про громадське обговорення
планованої діяльності щодо якої здійснюється процедура оцінки впливу на
довкілля згідно з пунктом 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
1. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
уповноваженим органом на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля:
1.1.
Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля 09 серпня 2019 року.
1.2 .
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля 22 листопада 2019 року.
1.3.
Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані
суб’єктом господарювання, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля 22 листопада 2019 року.
2. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність
суб’єктом господарювання:

2.1.
Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в газетах
«Буковина» від 12.07.2019 року № 28(2644) і в газеті «Gazeta de Ger,ta» від
12.07.2019 року № 25.
Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки
впливу на довкілля було опубліковано суб’єктом господарювання у газеті
«Буковина» від 21.11.2019 року № 47(2663) і в газеті «Gazeta de Ger,ta» від
22.11.2019 № 45.
2.2.
Повідомлення про плановану діяльність розміщувалися в
місцях, доступних для громадськості:
- на дошці оголошень управління екології та природних ресурсів
Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського, 35, м. Чернівці);
в приміщенні Острицької сільської ради (вул. Кишинівська, 2,
с. Остриця, Новоселицький р-н, Чернівецька область);
за юридичною адресою ФОП Семенюк І.І.: с. Припруття,
Новоселицький р-н, Чернівецька область;
- на офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації та
управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації з 09.08.2019 року.
2.3.
Звіт з оцінки впливу на довкілля, оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
інші матеріали, надані на розгляд громадськості, розміщувалися в
місцях, доступних для громадськості:
2.3.1.
На офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації
та управління екології та природних ресурсів Чернівецької
облдержадміністрації: з 25.11.2019 року.
2.3.2. У приміщенні уповноваженого органу:
з 25.09.2019 року розміщено в приміщенні управління екології та
природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського,
35, м. Чернівці).
2.3.3. У приміщенні орган(-у/-ів)
місцевого самоврядування
відповідн(-ої/-их) адміністративно-територіальн(-ої/-их) одиниц(-і/-ь), що
мож(-е/-уть) зазнати впливу планованої діяльності:
з 19.11.2019 року в приміщенні Острицької сільської ради.
2.3.4. У приміщенні ФОП Семенюк 1.1. за юридичною адресою:
с.
Припруття, Новоселицький р-н, Чернівецька область.
3.
Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях
процедури оцінки впливу на довкілля.

Громадське обговорення повідомлення про плановану діяльність тривало
20 робочих днів і було розпочато 09.08.2019 року та завершено 06.09.2019
року.
Громадське обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля тривало 25
робочих днів і розпочалось 22.11.2019 року та завершено 26.12.2019 року.
4. Загалом протягом строку громадського обговорення:
4.1. До повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції
від громадськості не надходили.
4.2. Протягом громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на
довкілля зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.
4.3.
Громадські
слухання
щодо
планованої
діяльності
ФОП Семенюк І. І. відбулися 09.12.2019 року об 11-00 за адресою: с.
Остриця, Новоселицький район, Чернівецька область в приміщенні
Острицької сільської ради.
Додатки:
1.
Копія Акту про неявку представників громадськості на
громадські слухання щодо планованої діяльності ФОП Семенюк 1.1.
«Будівництво автозаправного комплексу (АЗК) та автогазозаправного пункту
(АГЗП) за адресою: с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області».
2.
Усі докази оприлюднення та розміщення документів, надані
суб’єктом господарювання згідно з пунктом 2.

Завідувач сектору
оцінки впливу на довкілля

І. ЮЗИК

Акт
про неявку представників громадськості під час проведення
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

09.12.2019

11-00 год.

с. Остриця Герцаївський район Чернівецької області в приміщенні
Острицької сільської ради
(місце проведення громадського слухання)
На виконання вимог статті 7 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень, пропозицій
громадськості до планованої діяльності «Будівництво автозаправного
комплексу з автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП) в с. Остриця,
Герцаївського району Чернівецької області» реєстраційний номер справи
2019894279 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, 09.12.2019 об
11:00 за адресою: с. Остриця, вул. Кишинівська,2, Герцаївський район
Чернівцької області в приміщенні Острицької сільської ради мали відбутися
громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо діяльності
суб’єкта господарювання ФОП Семенюка І.І.
На зазначені слухання представники громадськості не з’явилися.
У зв’язку із тим, що на громадських слуханнях присутні їх організатор
(представник управління екології та природних ресурсів Чернівецької
облдержадміністрації) та представник ФОПа Семенюка Гречаний Д.О.
(довіреність від 08.08.2019 p.), а також з урахуванням п. п. 10, 23 Порядку
проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.17 №989,
зазначені слухання вважаються такими, що відбулись.

Головуючий

І. Юзик

ДОВІРЕНІСТЬ
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Місто Чернівці, восьмого серпня дві тисячі дев’ятнадцятого року.

Ш
Ж
Ш
ШМ
Я, Семенюк Іван Іванович, 17 травня 2000 року народження, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 3666207418, місце проживання зареєстроване за я і
адресою: с.Припруття вул.Молодіжна 4 Новоселицького р-ну Чернівецької обл., цією т и
довіреністю уповноважую Гречаного Дениса Олеговича, 25 вересня 1981 року
податковий номер 2985311715, який проживає за адресою: м.Чернівці, вул.Чорноморська,
6, кв.11, представляти мої інтереси у відповідних установах, підприємствах, організаціях
, 5 ',
України, незалежно від їх форм власності чи підпорядкування (в тому числі органах |р| £
місцевого самоврядування, їх департаментах, органах державної реєстрації, органах
Національної поліції України, органах внутрішніх справ та інших правоохоронних
органах, фіскальної (податкової) служби, пенсійного фонду, службі зайнятості, Ш ш
соціального страхування (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
ftfHpf
працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України), відповідному територіальному
підрозділі Пенсійного фонду України, Центрах надання адміністративних послуг, органах 1 1
нотаріату, митних
органах, банківських установах,
землевпорядних органах,
Держземагентства, Держгеокадастру, органами Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру, установами зв’язку, електропостачання), з питань, що ШШЩ
стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, в тому числі з питань, пов’язаних з
державною реєстрацією (перереєстрацією) мене, як фізичної особи-підприємця, або
скасування такої державної реєстрації, проводити оформлення необхідних документів в Ї'Шщ
уповноважених органах, а також вчиняти необхідні дії стосовно моїх прав та законних
інтересів, а також дії, які являтимуться доцільними для забезпечення правильного та
ефективного здійснення мною підприємницької діяльності; укладати та підписувати від щ ц
мого імені (як фізичної особи-підприємця) трудові договори з найманими особами,
щ !
розривати трудові договори, з правом реєстрації та зняття з реєстрації вказаних трудових
щ „І
договорів, направлення повідомлення про укладені трудові договори, надавати дозвіл від
мого імені на обробку персональних даних, представляти мої інтереси в банківських
установах, з правом відкриття банківських рахунків на моє ім’я, внесення коштів на
рахунки, розпорядження, закриття рахунків, продовження терміну дії банківських
договорів, плаетикової картки, проводити оформлення документів у відповідних
установах України, з оплатою всіх необхідних платежів; у зв ’язку з вищевикладеним, шШй
подавати та одержувати відповідні документи, подавати звіти та декларації, пов’язані з І0Ш'
веденням господарської діяльності фізичної особи-підприємця, одержувати належні мені
документи (свідоцтва, патенти, дозволи, ліцензії, витяги, рішення, довідки, бланки суворої
звітності, дублікати документів та-інш і), конфіденційну інформацію, яка стосується
здійснення мною підприємницької діяльності та сплати податків, внесків та зборів, щщі
*«/■
ШЩ
подавати документи державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення ту:;
рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності», ШгМ
ч' і

II

здійснювати всі необхідні дії стосовно проведення реєстраційних дій про внесення змін до ш щ
відомостей ЄДР про фізичну особу-підприємця у державного реєстратора, вести справи у ш т
всіх судових установах, з усіма правами, наданими чинним законодавством України,

г.^.штжт<:аю ш ^ш в;м ю вш ш t ■зш ьатющксг:. хяюжшшвь,.

позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови
від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, оскарження рішень в судах
першої, апеляційної, касаційної інстанцій, з правом укладення мирової угоди, подавати
виконавчий документ до стягнення, приймати участь при здійсненні виконавчого
провадження, особисто отримувати копії рішень, ухвал, постанов судів, подавати від мого
імені заяви, апеляційні скарги; представляти мої інтереси в уповноважених органах щодо
будівництва нерухомого майна (нежитлових будівель та споруд), у встановленому
законодавством порядку, та введення в експлуатацію належного мені нерухомого майна, з
правом реєстрації права власності на належне мені нерухоме майно в порядку,
встановленому чинним законодавством, подавати від мого імені необхідні у кожному
конкретному випадку документи, включаючи різного роду заяви, клопотання, одержувати
належні мені документи, зокрема, дозволи, декларації, висновки, рішення, витяги,
інформаційні довідки, картки, технічну документацію, одержувати інформацію з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, одержувати дублікати документів,
отримувати в уповноважених органах документи, які підтверджують право власності на
належне мені вищевказане нерухоме майно.
Для виконання представницьких функцій надаю повіреній особі право, одержувати
необхідні документи, розписуватися за мене, а також виконувати всі інші юридично
значимі дії, в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого
роду уповноважень.
Зміст ст.ст.247-2^0 Цивільного кодексу України нотаріусом роз’яснено.
Довіреність видана строком на п’ять років.
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Місто Чернівці, Чернівецька область, Україна
восьмого серпня дві тисячі дев’ятнадцятого року.
Ця довіреність посвідчена мною, ГІоловинською О.Б., приватним нотаріусом
Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області.
Довіреність підписана Семешоком Іваном Івановичем у моп^присутності.
Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 1407
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотарй
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УКРАЇНА
ОСТРИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГЕРЦАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
с. Остриця, Герцаївського району Чернівецької області 60520
тел. (0240) 3-63-24, код ЄДРГІОУ 04418417

Вих. № 1569 від 22.11.2019 року

Д О В І Д К А

Дана виконавчим комітетом Острицької сільської ради Герцаївського
району, Чернівецької області ФОГТ Семенюк Івану Івановичу про те, що
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля щодо будівництва автозаправного комплексу (АЗК) та
автогазоправного пункту (АГЗП) за адресою: с. Остриця Герцаївського
району Чернівецької області, розміщено на дошці оголошень в
Острицькій сільській раді Герцаївського району Чернівецької області та
є доступним для громадськості.
Довідка дана для пред’явлення за місцем вимоги.

В.Г.Цуркан
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Повідомляємо про початок гро
мадського обговорення звіту з ОЦІНКИ
впливу ив довкілля планованої
діяльності, зазначено) у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлен
ня. збирання та врахування заува
жень і пропозицій громадськості до
планованої діяльності
1. Планована діяльність
Будівництво автозаправного
комплексу (АЗК) та автогазозаправного пункту (АГЗП) за адресою
с Остриця, Гврцаївського району.
Чернівецької області
Площа ділянки - 0,4145 аа.
згідно Витягу з Державного земель
ного кадастру про земельну ділянку
№ НВ -730303062019 Кадастровий
номер
ділянки
7320784000 01 002:1044
Передбачається
будівництво
АЗК середньої потужності на 250
заправок на добу нафтопродуктами,
та 100 заправок на добу скраплени
ми вуглеводневими газами (СвГ)
Для зберігання нафтопродуктів
передбачено два підземних резер
вуари ємністю 50*55мЗ. які поділені
на секції для бензину марок А-92. А95. А-95 преміум (П). дизельного
пального та дизельного пального
преміям (П), а тч секція резервуару
об'ємом 5мЗ - резервна, для ава
рійного зливу нафтопродуктів Для
зберігання скраплених вуглеводне
вих газі* (С8П пропан-бутан перед
бачено один підземний резервуар
об'ємом їв,в m 3 (підземний модуль).
Фізична
особа-тдприсиець
Семеню*
Іван
Іванович
Ідентифікаційний код 366620741В
Чернівецька
область,
Ноеосельський район, с Прюруття
Ten 099 021 7504
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громад
ського обговорення
Управління екології та природніх
ресурсів Чернівецької облесної дер
жавної адміністрації 58003. м
Чернівці, еул Маяковського. 35 Єmall ecology@bukoda gov ua
(0372) 52-22-23 Seem Алла

Василівна
4.
Процедура
прийняття
рішення про провадження плано
ваної діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки
впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних
робіт, що видається Державною
архітектурно- будівельною інспекці
єю України відповідно до Звкону
України «Про регулювання містобу
дівної діяльності» що знаходиться
за адресою: 01133. м Київ, бульвар
Лесі Українки, 26 Телефон (044)
291-69-04
5. Строки, тривалість та поря
док громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля,
аключеючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громад
ських слухань
Тривалість громадського обгово
рення становить 25 робочих днів (не
менше 23. але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опубліку
вання цього оголошення (зазнача
ється у назві оголошення) та надан
ня громадськості доступу до звіту з
оцінки впливу на довкілля те іншої
додвткоеоі інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що пере
дається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля
Протягом усього строку громад
ського обговорення громадськість
мас право подавати будь-які заува
ження або пропозиції, які. на її думку,
стосуються планованої діяльності,
без необхідності їх обгрунтування
Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному вигляді)
те усно під чве громадських слухань
із внесенням до протоколу громад
ських слухань Пропозиції, надані
після встановленого строку, не роз
глядаються
Громадські слухання (перші) від
будуться 09 грудня 2019 року в 11
аод в приміщенні Острицької сіль
ської ради за адресою вул Киши
нівське Z с Остриця. Герцаіеський
район. Чернівецька область
в. Уповноважений централь

ний орган або уповноважений
територіальний орган, що забез
печує доступ до звіту з оцінки
вппиву на довкіппя та Іншої
доступної інформації щодо плано
ваної діяльності
Управління екології та природніх
ресурсів Чернівецької облесної дер
жавної адміністрації 58003
Чернівці вул Маяковського, 35
mail ecology@bukoda gov иа
(0372) 52-22-23 Бегж Алла
Василівна
7. Уповноважений централь
ний орган або уповноважений
територіальний орган, до якого
надаються зауваження І пропози
ції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Управління екології та природніх
ресурсів Чернівецької обласної держввноі адміністрації 58003,
Чернівці, еул Маяковського, 35
mall ecology®bukoda gov ua
(0372) 52 22-23 Бегін Алла
Василівна
Зауваження і пропозиції прийма
ються протягом усього строку гро
мадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього ого
лошення
8. Наявна екологічна Інформа
ція щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкіппя
планованої діяльності на 137 арку9. Місце (місця) розміщеин»
звіту З оцінки впливу на довніл/о
та Іншої додвшоеоі інформації
(відмінне від приміщення, зазна
ченого у пункті в цього оголошен
ня). в твкож час. з якого громад
ськість може ознайомитися з
ними
Острицька сільська рада за
адресою 60520,
Чернівецька
область, село Остриця
вул
Кишинівська 2. Ten 03740 36341
Дата - з 20 листопада 2019 року
Семенюк Іван Іванович за адре
сою.
Чернівецька
область
Ноеосельський район,
с Пріпруття Ten 099 021 7504
Дата - з 20 листопада 2019 року
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