ТзОВ «Д-ІОЛ»
58000,
м. Чернівці,
вул. Миколаївська, 36-Л,
(заявник та його адреса)

від 09.09.2020 № 06/06

Звіт
про громадське обговорення
планованої діяльності «Нове будівництво АЗС з пунктом сервісного
обслуговування водіїв та пасажирів по вул. В. Борчі, 49, с.Чагор
Глибоцького району Чернівецької області»
(реєстраційний номер справи201912134998)
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
довкіллязгідно з пунктом4 частини 3 статтіЗ 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
2 Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля 16 грудня 2019 року.
1.3. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля 13 липня 2020 року.
1.4. Звіт з оцінки впливу на довкілля та інші документи, надані суб’єктом
господарювання, оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля 13 липня 2020 року.

.

.

2.
Відомості про оприлюднення документів про плановану
діяльність суб’єктом господарювання:
2.1. Повідомлення про плановану діяльність опубліковане в газетах
«Новий день» від 12.12.2019 року № 48 (8102) і «Буковина» від 12.12.2019
року № 50 (2666).
2.2.
Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки
впливу на довкілля було опубліковано суб’єктом господарювання у газетах
«Буковина» від 09.07.2020 року № 28 (2697)і «Новий день» від 09.07.2020
року№ 26(8130).
3. 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 Чагорської сільської ради (вул. Незалежності, 79,
с. Чагор, Глибоцький р-н, Чернівецька область) з 16.12.2019 року;
за юридичною адресою ТзОВ «Д-ОІЛ»: м. Чернівці,
вул. Миколаївська, 36-JI;
- на офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації та
управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації з 16.12.2019 року.
4.
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:
4.1. На офіційних веб-сайтах Чернівецької облдержадміністрації та
управління
екології
та
природних
ресурсів
Чернівецької
облдержадміністрації: з 14.07.2020 року.
4.2. У приміщенні уповноваженого органу:
з 13.07.2020 року розміщено в приміщенні управління екології та
природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації (вул. Маяковського,
35, м. Чернівці).
4.3. 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 14.07.2020 року в приміщенні Чагорської сільської ради.

4.4.
У приміщенні ТзОВ «Д-ІОЛ» за юридичною адресою:
вул. Миколаївська, 36-Л, м. Чернівці.
5. Громадське обговоренняпланованої діяльності на всіх стадіях
процедури оцінки впливу на довкілля.
5.1. Громадське обговорення повідомлення про плановану діяльність
тривало 20 робочих днів і було розпочато 16.12.2019 року та завершено
15.01.2020 року.
5.2. Громадське обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля
тривало 25 робочих днів і розпочалось 13.07.2020 року та завершено
14.08.2020 року.
6. Загалом протягом строку громадського обговорення:
6.1. До повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції
від громадськості не надходили.
6.2. Протягом громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на
довкілля зауваження і пропозиції від громадськості не надходили.
6.3. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо
планованої діяльності ТзОВ «Д-ІОЛ» не відбулися у зв’язку із змінами,
внесеними до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від
17.07.2020. Згідно внесених змін ст. 17 п. 2: тимчасово, на період дії та в
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), 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".
Протягом громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
пропозиції і зауваження не надходили.
Додатки:
1.
Копія Акту про непроведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТзОВ «Д-ІОЛ» «Нове
будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів
по вул. В. Борчі, 49, с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області» .

2.
Усі докази оприлюднення та розміщення документів, надані
суб’єктом господарювання згідно з пунктом 2.

В. о. завідувача сектору
оцінки впливу на довкілля

А. БЕГІН

Акт
про непроведення громадських слухань
у процесі оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності ТзОВ «Д-ОІЛ»
(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля
№ 201912134998)
31 липня 2020
На виконання вимог статті 7 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» з метою виявлення, збирання та врахування зауважень, пропозицій
громадськості до планованої діяльності 31 липня 2020 о 12:00 у приміщенні
Чагорської сільської ради за адресою: вул. Незалежності, 79, с. Чагор
Глибоцького району Чернівецької області мали відбутися громадські
слухання у процесі оцінки впливу на довкілля щодо нового будівництва АЗС
з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів по вул. В. Борчі, 49,
с.Чагор Глибоцького району Чернівецької області» ТзОВ «Д-ОІЛ»
(реєстраційний номер справи 201912134998 у Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля).
У зв’язку з набрання чинності Закону України «Про внесення зміни до
статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 18.06.2020
№ 73 З-IX: «тимчасово, на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його
скасування та протягом ЗО 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".

Головуючий

А. БЕГІН

3 ) КОНТ'НЄНТАЛ

Візит Гаранта
Осачук - Зеленському: «Неправда!..»

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Володимир
Зеленський розпочав робочу поїздку

свій продукг державним
т ь одразу розрахуватися
ас головне, щоб вона заїся в закладах. Плануємо
ею загальною системою,
лікарям. Останні зможуть
и пацієнтіву різних лікар■иватні медичні заклади,
ально.
«анди компанії «Cusbee»
«теми «Медкор» майже
іатформа «Медкор» вста-поетичного центру, в обцентрі. в обласній психіатцентрі медико-соціально!
іми ураженнями нервової
пта обласному спеціалізоє лікарні й медцентри, а не
яндр Горбаткж. - У другій
« направлення мають бути
уклали декларації з сімейу чергу звертаються до них.
атхові дослідження, др при
зи, консультації та лікування
зрями. то сімейні лікарі пер
електронні направлення, З
леннями пацієнт може заер
аклад спеціалізована медич
ний для себе час. Відповідний
реліджвння або консультацію,
записи до нашої системи та
вна перемога над папірцями динних запис», щр додаються
п а до зберігається вся інфоріння та діагноз, яку можуть пеовідмоюзгодою пацєнтів шрдр
йних.
за місяць « використання обіщєнтщ, лікарі зробили більше
:пути по всіх закладах, підклюанія -Cusbee» планує в третьодо два модулі системи, які бу
в оплата медичних послуг
* «онлайн
Наталія ФЕЩУК.

нценюків оули нщчимені ДМИ ВОІА. « п о т а ї-и ш о . у .

Фото з архіву родини Яценюків.

бували друзі, з якими Яценюки товаришували з часів

(дата офіційногоопублікування в Єдиному реєстрі
щінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Ресору, не зазна
чається суб'єктом господарювання)
№ 201912134998
{реєстраційний номер справи прооцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обго
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної в пункті 1 цього оголошення, з
метоювиявлення, збирання та врахування зауважень
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.
Планована діяльність

Нове будівництво АХ з пунктом сервісного об
слуговування водіїв та пасажирів, на вулЯ.Ворчі, 49,
сЧагор, Глибоцькогорайону, Чернівецької обметі.
Сумарна площа ділянки, на якій планується будів
ництво овтозаправної станції, становить 0,419 га,
ділянкоскладатьсяз трьох земельнихділянок:
площаземельна ділянки 510,045га, перебуваєу
ТОВ«Д-ОІЛ» відповідно до Витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реє
страцію права власності від 17.102019 року, індек
сний номер витягу. 185187589. Кадастровий номер
П2108790001004:1636;
- площа земельна ділянки 52 0,0499га перебу
« к у власності JOB*Д-Ш» відповідно до Витягу і
Державногореєстру речових прав на нерухоме майно
w реєстраціюnpoeaвласностівід 17.10.2019року, іно&шй номервитягу. 185184210. Кадастровийномер
7im790001004:163t;
площа земельної ділянки 53 0,0561 го розта
шовано у влосності ТОВф-ОШм згідно з Витягом із
Державногореєстру речових прав на нерухоме майно
пРо реєстрацію права власності від 17.101019 року,

індексний номер витягу: 185179694. Кадастровийно
мер 7321087900:01:004:1640.
Цільове призначення ділянки: для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
Напроектованій А3( малої потужностіна200за
правок на добу передбачається здійснювати прийом,
зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а
саме: трьох марок бензину - А-92, А-95, А-95 премі
ум (П). двох марок дизельного пального. Передбачено
сервісне обслуговування водіїв та пасажирів із вла
штуванням буфету та магазину з продажу супутніх
товарів.
(загальні технічні характеристики, в тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, до
вжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце про
вадження планованої діяльності)
2. Суб'єкт господарювання
Товариство і обмеженою відповідальністю
«Д-ОІЛ». Кдо ЄДРП0У43260716.
Адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Миколаївська.
34-3
(повне найменування юридичної особи, код згід
но з СДРПОУ або прізвище, ім'я та побатькові 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 по
д а т е та офіційно повідомили про це відповідному
органу контролю ймають відмітку в паспорті), місцез
находження юридичної особиабо місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий
Індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення

Управління екології та природної ресурсів Чер
нівецька обласна державної адміністрації за адре
сою: 58003, м. Чернівці, вул. Мояковськаго, 35 е-таїї
ecotogypbukodo.gov.ua тел. +38 (0372) 52-22-23
(найменування уповноваженого органу, місцез
находження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про про
вадження планованої діяльності та орган, який

розглядатиме результати оцінки впливу на до
вкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви
дається Державною архітектурно- будівельною ін
спекцією України, що знаходиться за адресою: 01133,
м.Киів, бульвар Лесі Українки, 26. Телефон 1044) 291
69-04.
(вид рішення пропровадження планованої діяль
ності, орган, уповноважений його видавати, норма
тивний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громад
ського обговорення звіту з оцінки впливу на до
вкілля, включаючи інформацію про час і місце
усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення - 25 робо
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)
від моменту офіційного опублікування цього оголо
шення (зазначається в назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іниюі додаткової інформації, визначеної
суб'єктом господарювання, що передається для ви
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього терміну громадського обгово
рення громадськість має право подавати будь-які за
уваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їхнього обгрун
тування. Зауваження та пролозицй можуть подаватися
в письмовій формі (в тому числі в електронному ви
гляді) та уою гад час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленогостроку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:

безпечного перевезення новонарод
женого.

Управління екології та природніх ресурсів Чер|
і обласна державної адміністрації за адре
сою: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, е-таїї
ecology@bukoda.gov.ua, тел. +38(0372)52-22-23
(зазначити найменування органу, місцезнахо
дження, 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 природна ресурсів Чер
нівецька обласна державної адміністрації за адре
сою: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, e-mail
ecoiogy@bukoda.gov.ua, тел. +38(0372)52-22-23
(зазначити найменування органу, поштову та
електронну адресу, номер телефону та контактну осо
бу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього терміну громадського обговорення, зазначено
го в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо пла-

Звяп із оцінки впливу на довкілля планованої ді
яльностіна 146аркушах.
(зазначиш усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості) (зазначити іншу екологічну Інформа
цію, що стосується планованої діяльності)
9.
Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншоі додаткової ім
мації (відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а також час, від

31.072020р. о 1200у приміщеннізали засідання
Чагорської сільська роди за адресою: с Чагор, вул. Не
залежності, 79

Чагорська сільська рада за адресою: 60412, с Ча
гар, вул. Незалежності. 79. Іелефон/факс: тел. 3-85-83,
3-85-84, факс 3-85-84. E-nwl: sil_radacagof#ukr.net.

(зазначити дату, час місце та адресу проведення
громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що за
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншоі доступної' інформації щодо
планованої діяльності

Дата від 10.07J020p.
Товариство з обмеженою відповідальністю
•JHMJh. Адреса: 58000. м. Чернівці, вул. Миколаївська,
34-3.1ел.:0956013395.Датавід 10.072020р.
(найменування підприємства, установи, органі
зацн. місцезнаходження, дата, від якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)
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