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

20207166134 ________________
(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 АЗС за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 25, Київської
області (влаштування стаціонарного заправника газу).
У результаті планової діяльності передбачається закритий технологічний процес по
зливу СВГ з автомобільної цистерни для скраплених газів (АЦСГ) у підземний
одностінний резервуар і видачі СВГ до існуючої комбінованої паливороздавальної
колонки для заправки автомобілів. Апаратура контролю безпеки роботи встановлюваного
модуля для заправки автомобілів скрапленим газом (МЗАСГ) є невід’ємною частиною
обладнання. Проектований МЗАСГ, що розміщується на території діючої АЗС,
представляє собою модуль для заправки автомобілів скрапленим газом Шельф 120П/1/LPG, виконаний відповідно до ТУ У 29.1-30838462-006:2009, і включає в себе:
резервуар підземний СВГ-20.П.1-УХЛ1; насос вихровий Shelf LPG PK-3. Для
протипожежних потреб плановою діяльністю передбачено встановлення на території
АЗС двох підземних резервуарів запасу води ємністю по 100 м3 кожний. Добова
продуктивність проектованого МЗАСГ становить не менше 250 заправок на добу. Режим
роботи модуля: 365 днів на рік, 3 зміни, число годин роботи в зміну – 8 год.
(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 "НАФТАЗАХІДНЕ НВ";
код ЄДРПОУ 40852111; 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1Б, КАБІНЕТ
412; контактний номер телефону (067) 505 82 85; е-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, 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, 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
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А
Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(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, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією 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 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
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 COVID19, 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 "НАФТАЗАХІДНЕ НВ" 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,1/2А;
Електронна адреса: eko.koda@ukr.net;
тел.: (044)279-01-58; контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться - не передбачено

(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
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А
Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(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
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А
Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(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 250 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. АЗС ТОВ "НАФТАЗАХІДНЕ НВ" за адресою: м. Обухів, вул. Київська, 25, Київської
області, контактна особа – Жидков Сергій Леонідович, тел. (067)505-82-85. Ознайомитись зі
звітом з оцінки впливу на довкілля можна з 9-00 до 17-00 з 01.09.2020 р.
2. Адмінбудівля Обухівської міської ради за адресою: 08700, Київська область, м.
Обухів, вул. Київська, 10, контактна особа – Обухівський міський голова Левченко
Олександр Миколайович, тел. (04572) 5-02-46. Ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на
довкілля можна в прийомні години установи з 01.09.2020 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

