____________________________________________
(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)
____________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»
код ЄДРПОУ 25207363
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Місце знаходження: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Обухова,
будинок 52/3, контактний номер телефону (04737) 2-27-29
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи
підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція АЗС машино-тракторного
парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» з влаштуванням АГЗП за адресою: 07753,
Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.
В об’єм робіт реконструкції включено влаштування стаціонарного автомобільного
газозаправочного пункту (АГЗП) – модуль з наземним резервуаром об’ємом 5,7 м3, ПРК
(паливо-роздавальної колонки) СВГ та паливо-приймального вузла СВГ.
На ділянці діючого автозаправочного комплексу влаштовується автомобільний
газозаправний пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводним
газом автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості з газом
наземне (об’ємом 5,7 м3) з паливо-приймальним вузлом СВГ та ПРК (паливо-роздавальна
колонка) СВГ.
Технічна альтернатива 1,2

Установка підземної ємності для зберігання скраплених вуглеводневих газів
(пропан-бутан).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Реконструкція АЗС з влаштуванням АГЗП передбачено на території існуючого машинотракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ», що знаходиться за адресою:
07753, Київська обл., Яготинський р-н, с. Фарбоване, вул. Піонерська, 75-а.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1, 2
АЗС існуюча. Реконструкція виконуватиметься на діючому об’єкті. Розміщення
комплексу на даній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам
протипожежних, санітарних та екологічних норм.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Метою реконструкції є заправка автомобілів підприємства якісним пальним,
створенням додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний
бюджет.
5.
Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
На території машино-тракторного парку СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»,
площею 4,89 га, в межах ділянки діючої АЗС влаштовується автомобільний газозаправний
пункт стаціонарного типу (АГЗП) для заправлення скрапленим вуглеводневим газом
автомобілів, що облаштовані газобалонним обладнанням. Розміщення ємкості з газом
наземне (об’ємом 5,7 м3) з паливо приймальним вузлом СВГ та встановлення ПРК
(паливо-роздавальної колонки). На реконструйованій АЗС передбачено: здійснювати
прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизпалива та
скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Розміщуватиметься 7 наземних резервуарів: 3 для
бензину, об’ємом по 10 м3, 3 для дизпалива, об’ємом по 10 м3 та 1 для СВГ, об’ємом 5,7 м3
та 3 ПРК (окрема для кожного виду палива). Злив палива з автоцистерни передбачено крізь
герметичні зливні муфти. Резервуари обладнані дихальною арматурою з клапанною
системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі. При
заправленні автомобілів через паливо-роздавальні колонки застосована система
повернення парів з баку автомобілів в видаткові резервуари (рекуперація).
Планований річний обсяг використання палива по підприємству становить:
бензину – 60 м3, дизельного палива – 300 м3, скрапленого вуглеводневого газу – 155 м3
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
- по забрудненню атмосферного повітря - дотримання значень гранично допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- по грунту, поверхневих та підземним водам – відсутність на них прямого впливу;
- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо технічної альтернативи 1, 2: аналогічні як для планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1,2: альтернативи відсутні
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати
раціональне використання грунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні
та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 1,2 : аналогічні як для планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1,2: альтернативи відсутні.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Під час реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП можливий допустимий вплив від
будівельної техніки, роботи обладнання та інструментів
Під час експлуатації передбачаються вплив від дихальних клапанів наземних
резервуарів зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (ПРК), технологічні процеси
з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна
струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), автотранспорт (заїзд та виїзд з
території АЗС).
Характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:
- на геологічне середовище – відсутній;
- на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин.
- на клімат та мікроклімат – відсутній;
- на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків;
- на техногенне середовище – відсутній;
- на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та
громадських обговорень;
- на рослинний та тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу
відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;
- на грунт –. тимчасовий вплив при проведенні будівельних робіт
щодо технічної альтернативи 1,2 - аналогічні як для планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1,2: альтернативи відсутні
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»).
Планована діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля у відповідності до пункту 4, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам ст.6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.
Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне
середовища і грунт, соціальне і техногенне середовища, рослинний і тваринний світ, клімат,
передбачається виконання розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в
атмосферному середовищі, аналіз отриманих концентрацій забруднюючих речовинна межі
санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунок ризиків.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
вебсайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу,

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процесс
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля,
у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається

Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації
(найменування уповноваженого органу)

01004, м. Київ, вул. Басейна, ½-а,
eko.koda@ukr.net
(поштова адреса, електронна адреса)

(044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна
(номер телефону та контактна особа)

