_____________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
2020275253
(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

На території існуючого АЗК, розташованого
по вул. Соснова,1-А , с. Романків
Обухівський р-н, Київська обл. планується проведення реконструкції, а саме встановлення на
землях існуючого АЗК площею 0,400 га стаціонарного автомобільного газозаправного пункту,
до складу якого входить: підземна ємність для зберігання ЗВГ(19,95 м3) , насос для
перекачування газу до заправної колонки, паливо-роздатні колонки (2 шт.), необхідна запірна
та регулююча арматура. Зріджений газ привозиться на станцію заправки в спеціально
обладнаних автоцистернах. Річний обсяг ЗВГ – 0,18 тис.т . Пропускна здатність -100 авт./добу.
Режим роботи АЗК - цілодобовий.
(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 «БРСМ-ГРУП», код ЄДРПОУ 40849748

04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1-Б, каб. 412 (067) 969-16-15
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія,
номерпаспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, 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,
01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net; (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія
Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного
характеру згідно вимог екологічного законодавства України та отримано Дозвіл на виконання
будівельних робіт,_________________________________________________
(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 заголовку 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: 23.04.2020 року о 13 годині у приміщенні
Підгірцівскої сіьської ради за дресою : Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул.
Васильківська, 39
Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Державний 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,
01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net; (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія
Станіславівна__________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net; (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія
Станіславівна_____________________________________________
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 124 арк. та Додатки
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосусться 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. АЗС ТОВ «БРСМ-ГРУП», Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, вул. Соснова,1-А, з
1.04.2020 р., в робочі дні з 9-00 до 18-00, контактна особа – Сліпка Олександр Петрович,
тел.(097)796-43-23 Е-mail a.slipka@brsm-nafta.com
2. Підгірцівска сіьська рада, Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Васильківська,
39, з 1.04.2020 р. , в робочі дні з 8-00 до 17-00. Контактна особа – Кравченко Сергій Сергійович, тел. 04572-44733 Е-mail: pidgirtsi@ukr.net
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

