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

Нове будівництво автозаправного комплексу з метою надання послуг у сфері
торгівлі нафтопродуктами, сервісного обслуговування автомобілів, водіїв та
пасажирів.
2. Суб’єкт господарювання

Фізична особа – підприємець Гамазинський Андрій Володимирович, тел. 095
8547947. 58000, м. Чернівці, вул. Будівельників, 26-А, кв. 32.
Місце провадження діяльності: вул. Миколаївська, 55 в м. Чернівці
3. Уповноважений
обговорення

орган,

який

забезпечує

проведення

громадського

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, м. Чернівці,
Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, телефони: (0372)
522223, 524-794, E-mail: ecology@bukoda.gov.ua, Контактна особа: Юзик Ірина
Олександрівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Державна архітектурно-будівельна інспекція України.
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)» E-mail: ecology@bukoda.gov.ua .
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, м. Чернівці.
Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, телефони: (0372) 522223, 524-794, Контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна.
6.
Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА, м. Чернівці.
Поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, телефони: (0372) 522223, 524-794, Контактна особа: Юзик Ірина Олександрівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
7.
Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 140 аркушах.
8.
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

Звіт з Оцінки впливу на довкілля, для ознайомлення, буде розміщений на
дошці оголошень в приміщенні Чернівецької міської ради з 7 вересня
2020
року, за адресою: Центральна площа, 1 в м. Чернівці.

