__________________________________________________________

(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
Приватне підприємство «Ланес». Код ЄДРПОУ – 30146910._____________________________
(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 зазначаються паспортні дані
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

Інформує про наміри проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
18008, м. Черкаси, вулиця. Смілянська, 118, офіс 406, тел. 050-788-80-11___________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Реконструкція існуючої АЗС з розміщенням на території автомобільного газозаправного_____
пункту (АГЗП). Тип АЗС за технологічним рішенням – «А», категорія АЗС за її потужністю -_
велика. Вісім підземних двохстінних резервуара - по 25 м3 (чотири ємності для зберігання___
бензину А-92, А-95, чотири для зберігання ДП та ДП «Євро»), три ПРК- 4-рукавні на чотири__
види палива, продуктивність ПРК-50 л/хв., одна ПРК - 2- рукавна на два види палива,________
продуктивність ПРК-140 л/хв. Потужність АЗС за показником кількості автозаправок на добу_
- 120 одиниць. АГЗП – стаціонарний надземний модуль для роздачі пропан-бутанової суміші_
(газ нафтовий скраплений) об’ємом – 10 м3 та_ПРК_на одну струбцину, продуктивність ПРК 50 л/хв. Потужність АГЗП за показником кількості автозаправок на добу - 80 одиниць. Режим
роботи АЗС та АГЗП – цілодобовий.__________________________________________________
Технічна альтернатива 1. Реконструкція АЗС передбачає заміну шести існуючих старих - 1 рукавних ПРК на три нових - 4 - рукавних і одну швидкісну 2- рукавну та розміщення на____
території надземного модуля АГЗП.__________________________________________________
Технічна альтернатива 2. Реконструкція АЗС передбачає заміну шести існуючих старих - 1 рукавних ПРК на три нових - 4 - рукавних і одну швидкісну 2- рукавну та розміщення на____
території підземного модуля АГЗП. Розміщення підземного модуля тягне за собою значно____
більші фінансові затрати та супроводжується значним об’ємом земляних робіт, тому________
альтернатива один є більш прийнятною і більш раціональною.____________________________

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реконструкція АЗС з розміщенням АГЗП буде проводиться по провулку. Хоменка, 1 в_______
м. Черкаси. Земельна ділянка площею – 0.1765 га належить ПП «Ланес», згідно договору_____
оренди землі від 29.03.2007 року з Черкаською міською радою. Кадастровий номер ділянки__
7110136700:05:020:0012.____________________________________________________________
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
ПП «Ланес» інших земельних ділянок не має, тому розгляд місця провадження планованої___
діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.______________________________
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення автотранспорту, якісним автомобільним паливом, створення додаткових______
робочих місць в м. Черкаси._________________________________________________________
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа ділянки під АЗС з АГЗП становить 0.1765 га. Річний_об’єм реалізації________
автомобільного палива: Газ нафтовий скраплений – 1000 м3 ; Бензин – 1000 м3; ДП – 3400 м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання вимог чинного законодавства України, щодо обмежувальних нормативів викидів_
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів дощових та талих вод, акустичного_____
впливу, територіально - просторового розміщення технологічного обладнання,_____________
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності співпадають з технічною альтернативою_
1,________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання планувальних обмежень - меж червоних ліній провулку Хоменка, меж__________
нормативного розміру СЗЗ, протипожежних розривів між будинками та спорудами, меж_____
ділянки забудови,_охоронних зон інженерних мереж та споруд, ________________________
щодо територіальної альтернативи 2
ПП «Ланес» інших земельних ділянок не має, тому розгляд місця провадження планованої___
діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.______________________________
7. Необхідна еколого - інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка і захист території здійснюється, шляхом проведення збалансованого___
вертикального планування повздовжніх ухилів осей території з мінімальним дисбалансом____
земляних мас та з збереженням і використанням розробленого шару ґрунту для планування,__
благоустрою та озеленення території АЗС,_____________________________________________
щодо технічної альтернативи 2
Необхідна еколого - інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною________
альтернативою 1,__________________________________________________________________

щодо територіальної альтернативи 1
Інженерно-будівельна оцінка території не передбачає заходи з інженерної підготовки_____
території по захисту території від несприятливих природних і антропогенних явищ в зв’язку з
їх відсутністю,____________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
ПП «Ланес» інших земельних ділянок не має, тому розгляд місця провадження планованої___
діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.______________________________
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Атмосферне повітря - викиди парів вуглеводнів фракції С12-С19, сірководню, бензолу,____
ксилолу, толуолу, пропану, бутану, одоранту (етилмеркаптану) від технологічного обладнання
АЗС і АГЗП та викиди вихлопних газів та транспортний шум від автотранспорту що буде____
рухатися по території; водне середовище, геологічне середовище та ґрунти – відсутній;______
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутній; вплив на клімат і мікроклімат –____
відсутній; вплив на техногенне середовище - відсутній, вплив на соціальне середовище -_____
вивчається через процедуру громадських обговорень, __________________________________
щодо технічної альтернативи 2
Джерела та види можливих впливів на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1___
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення___
господарської діяльності за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, провулок, Хоменка,1.___
Кадастровий номер ділянки 7110136700:05:020:0012.___________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
ПП «Ланес» інших земельних ділянок не має, тому розгляд місця провадження планованої___
діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.______________________________
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 реконструкція АЗС з розміщенням АГЗП належить до 2 категорії видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають__
оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3, п.4.______
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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.__________________________________________
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»._____________________

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 що
найменше 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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не
призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
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 процес
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
Дозвіл на виконання будівельних робіт,_______________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю, згідно
постанови КМУ № 466 від 13.04.2011 року.___________________________________________
(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
Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА: 18008, м. Черкаси, вул.
Вернигори, 17, тел.: (0472) 63-36-55, Начальнику Управління - Звягінцевій Олені Миколаївні,
E-mail: 38715482@mail.gov.ua.______________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

