_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)

______2020736042_______
(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 реконструкцію автозаправної станції з пунктом
сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автогазозаправним пунктом (АГЗП) по
вул. П.Запорожця, 337-А в м. Біла Церква в адміністративних межах Піщанської сільської
ради Білоцерківського району Київської області.
На АЗС, яка підлягає реконструкції передбачається: здійснювати прийом,
зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину –А-92, А95, Vpower, двох марок дизельного пального - V-power ДТ, ДТ та суміші скрапленого
вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Також передбачено сервісне обслуговування
водіїв та пасажирів з влаштуванням магазину з продажу супутніх товарів.
Режим роботи АЗС - цілодобовий, в три зміни. Термін експлуатації будівлі АЗС з
пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів - 60 років. Термін експлуатації
резервуарів - 40 років.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІОН»
Код ЄДРПОУ 34532275
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
__________________________________________________________________________________________
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),

Юридична і поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.4
тел: 0682917360________________________________________________________
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, 1/2А. E-mail: eko.koda@ukr.net
Тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 96-15, контактна особа – Мовчан Сергій
Сергійович
(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 згідно статті 37 Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності», що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України
(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
Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено;
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)
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(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
Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. E-mail: eko.koda@ukr.net
Тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 96-15, контактна особа – Мовчан Сергій
Сергійович
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. E-mail: eko.koda@ukr.net
Тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 96-15, контактна особа – Мовчан Сергій
Сергійович
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

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 385 аркушах.
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
Піщанська сільрада - Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Піщана, вул. Замкова,
буд. 66, контактна особа Голова - Музика Василь Романович тел. (04563)-20325

ТОВ «Інвест- Регіон» м.Київ, Солом’янський район, вул. Миколи Грінченка, 4,
контактна особа інженер - будівельник Климчук Дмитро тел. (044) 496-85-60.
Ознайомлення з документами з 14.09.2020 року, щодня з 9 год 00 хв. по 16 год.00
хв. крім суботи та неділі.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

