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)
_______________20201175146_______________
(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
Планована діяльність передбачає нове будівництво автозаправного комплексу
(АЗК) по вул.Київська, 1н в смт.Бородянка Бородянського району Київської області. При
будівництві АЗК передбачається спорудження наступних основних будівель і споруд:
-операторського блоку; -автозаправної станції (АЗС) з підземними резервуарами рідкого
моторного палива (один резервуар розділений на 2 секції по 20 м3 кожен, для бензину
марки А-95 та А-92, інший резервуар розділений на 2 секції - 10 м3 для бензину марки V95 та 30 м3 для дизельного палива); -автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) з
підземним резервуаром скрапленого вуглеводневого газу, об’ємом 10 м3; -окремо
розташованого тіньового навісу на три заправні острівці; -комплектних очисних споруд
зливових стоків; -очисних споруд господарсько-побутових стоків; -трубчастого колодязя;
-електрозаправної станції на 2 машино-місця; -посту підкачки автомобільних шин.
Розрахункова максимальна пропускна здатність АЗС становить до 50 заправлень
автомобілів на годину. Загальна добова витрата нафтопродуктів близько - 2,8 м3/добу,
річна витрата – 1020 м3/рік.
Розрахункова пропускна здатність АГЗП становить до 30 заправлень автомобілів на
годину. Добова витрата СВГ близько 3,2 м3/добу, річна – 1160 м3/рік .
Будівництво АЗК планується здійснювати на власній земельній ділянці площею
0,5910 га з кадастровим номером 3221055100:04:007:0369. Цільове призначення земельної
ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних
послуг та допоміжних операцій.
.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Облпаливо»,

.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ – 31712925______________________________________________
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),

Місце реєстрації ТОВ «Облпаливо»:
Україна, 07800, Київська область, Бородянський район, смт.Бородянка,
вул.Привокзальна, буд. 1 Тел: (04577) 5-65-99
.
Місце провадження діяльності, що підлягає оцінці впливу на довкілля - Україна,
Київська область, Бородянський район, смт.Бородянка, вул.Київська, 1н.
.
Директор Дегурко Павло Вікторович
.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, Контактна особа: 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 (ст. 37 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»), що видається органом Державної архітектурно-будівельної
інспекції.
.
(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
17.04.2020 року о 11:00 в залі засідань Бородянської селищної ради, за адресою:
Київська область, смт. Бородянка, вул. Леніна, 230

.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ____не передбачені______________________
__________________________________________________________________________________________
(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 природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а
_____
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58__________________

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а
_____
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58_________________.
e-mail: eko.koda@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 на 186 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
1. ТОВ «Облпаливо», Київська область, Бородянський район, смт Бородянка, вул.
Привокзальна, буд.1, з 20.03.2020 року з 9:00 до 17:00, контактна особа – директор
Дегурко Павло Вікторович, тел. (04577) 5-65-99____________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

2. Бородянська селищна рада, Київська область, Бородянський район, смт.
Бородянка, вул. Леніна, 230, з 20.03.2020 року з 8:00 до 17:00, контактна особа –
заступник селищного голови Федоренко Анатолій Володимирович, тел. (04577) 5-18-58

