__________
(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)

2021938494
(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 полягає в реконструкції існуючої АЗС з розміщенням надземного
автомобільного газозаправного пункту (АГЗП), об’ємом 10 м3 та заміну шести існуючих старих
- 1 - рукавних ПРК на три нових - 4 - рукавних і одну швидкісну 2 - рукавну по провулку.
Хоменка, 1 в м. Черкаси, Черкаської області. Автозаправна станція з комплексом послуг –
існуюча, загальна площа ділянка забудови, складає 0.1765 га., що належить ПП «Ланес», на
правах оренди, згідно договору оренди землі від 29.03.2007 року з Черкаською міською радою.
Кадастровий номер ділянки 7110136700:05:020:0012. На АЗС з АГЗП після реконструкції
передбачено заправлення автотранспорту двома марками бензину (А - 92 та А – 95), двома
марками дизпалива (ДП та ДП «Євро»), газом вуглеводневим скрапленим (пропан - бутан), а
також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів, що включає в себе – магазин з продажу
супутніх товарів та пункт розливу оливи моторної споживачам. Потужність АЗС за показником
кількості автозаправок на добу - 120 одиниць. Потужність АГЗП за показником кількості
автозаправок на добу - 80 одиниць. Річний об’єм реалізації автомобільного палива: газ
нафтовий скраплений (пропан – бутан) – 1000 м3 ; бензин – 1000 м3; дизпаливо – 3400 м3.
Режим роботи АЗС – цілодобовий.
2. Суб’єкт господарювання
Приватне підприємство «Ланес». Код ЄДРПОУ – 30146910 (18008, м. Черкаси, вулиця.
Смілянська, 118, офіс 406, тел. 050-788-80-11).
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації, 18000, м.
Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472) 63-36-55; е-mail: 38715482@mail.gov.ua. Для
оформлення інформаційного запиту: Усно - (0472) 63-36-55; Письмово – Т.в.о. начальника
управління – Старунов Сергій Олександрович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Отримання дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією
архітектури та містобудування України та дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Управлянням екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.

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 26 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у заголовку 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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої корона вірусом 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.
Громадські слухання (перші) відбудуться
__________________________________________________________________________________________
(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
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації, 18000, м.
Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472) 63-36-55; е-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Контактна особа: Т.в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Черкаської
облдержадміністрації Старунов Сергій Олександрович.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації, 18000,
м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472) 63-36-55; е-mail: 38715482@mail.gov.ua.
Контактна особа: Т.в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Черкаської
облдержадміністрації Старунов Сергій Олександрович. 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 143 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 з 12 жовтня
2021 року.
ПП «Ланес», м. Черкаси, вулиця Смілянська, 118, офіс, 406, контактна особа – Чмих С.М.,
тел. 050-788-80-11 з 9 до 17 години, е-mail: lanes98@ukr.net. Виконавчий комітет Черкаської
міської ради, 18000 м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, контактний телефон: (0472) 5400-09 з 9 до 17 години, е-mail: info@chmr.gov.ua.

