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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)

_____________20204245711_____________
(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

Реконструкція існуючої автозаправної станції під автозаправний комплекс по вул.
Вокзальна, 2-а в смт. Глеваха Васильківського району Київської області. Передбачається
демонтаж існуючої АЗС (демонтовані існуючі будівлі та споруди, замінені існуючі паливо
роздавальні колонки, резервуари нафтопродуктів). На місці демонтованого обладнання та
будівель буде розташовано наступні будівлі, споруди та елементи території: одноповерхова
будівля АЗК; острівці з паливо-роздавальними колонками кількості 4 од; резервуарний
парк: підземні ємності рідкого пального загальним об’ємом 110 м3 (дві ємності по 55 м3)
для зберігання бензину та дизельного палива та ємність ЗВГ об’ємом 10 м3 для зберігання
пропан-бутану; навіс над ПРК; комплектна трансформаторна підстанція (КТП),
водозабірна свердловина; пожежні резервуари (2.од.); резервуар дощових вод;
водонепроникний резервуар; стоянки тимчасового зберігання автомобілів; очисних споруд
дощової каналізації; майданчика контейнерів для сміття.
(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 «АВТОБАНСЕРВІС», код
ЄДРПОУ 31982734, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 2, тел. +38 (044) 494-31-11
(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,
номер паспорта, 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 за
адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (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

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України;
Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою
геології та надр України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що
вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її
провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(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:
Постановами КМУ № 211 від 11.03.20 р. «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» та № 392 від 20.05.20 р. «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення проти
епідеміологічних заходів» на усій території України запроваджено карантин. Відповідно до
вимог зазначених постанов на період дії карантину забороняється проведення масових
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших)
заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для
забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з
олімпійських, не олімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з
інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів
спорту професійних спортивних клубів. З метою недопущення поширення на території
України коронавірусу COVID-19 та дотримання заборон щодо проведення масових заходів
кількістю понад 10 осіб, вбачається за необхідне утриматись від проведення громадських
слухань, запланованих на період дії карантину.
Згідно ст. 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VII від
23.05.17 р. (зі змінами внесеними згідно із Законом України «Про внесення зміни до статті
17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 733-IX від 18.06.2020 р.) громадські
слухання щодо планованої діяльності ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» не проводяться.
Громадське обговорення планованої діяльності здійснюється у формі надання письмових
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) на адресу Департаменту
екології та природних ресурсів Київської ОДА, а саме: поштова адреса: 01004, м. Київ, вул.
Басейна,1/2; ел.адреса: eko.koda@ukr.net; тел.: (044)279-01-58; Киреєва Вікторія
Станіславівна
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано
(зазначити 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 за
адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 279-01-58,
Киреєва Вікторія Станіславівна
(зазначити найменування органу, адресу, 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 природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за
адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 279-01-58,
Киреєва Вікторія Станіславівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
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 105 арк. та Додатки.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуються 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. Приміщення
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОБАНСЕРВІС», 03134, м. Київ, вул. Миколи Трублаїні, 1Б, в робочі дні з 9-00
до 18-00, контактна особа - фахівець Волошина Тетяна Миколаївна, +30675004575
2. Глевахівська селищна рада за адресою: 08631, Київська обл., Васильківський р-н,
смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26, в робочі дні з 8-00 до 17-00 контактна особа –
інженер-землевпорядник Поліщук Ірина Анатоліївна, (04571) 3-10-44;
3. Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; Пн - Чт: з 9.00 до 18.00
год., Пт: з 9.00 до 16.45 год. Перерва щоденно з 13.00 до 13.45 год.
eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна.
(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

