________ ________________ _______
(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
Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІД ОІЛ”, код ЄДРПОУ 43600083
(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
58023, Чернівецька область, Чернівецький район, Чернівецька міська територіальна
громада м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, контактний номер телефону:
+38(095)-44-56-627, директор ЗАХАРЧУК Вадим Миколайович.
(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає в роздрібній торгівлі пальним. Планується будівництво АЗС
(ПЗП) для прийому, зберігання і відпуску моторного палива, а саме: однієї марки бензину та однієї
марки дизельного пального за адресом: вул. Незалежності, 47 в м. Хотин, Хотинської міської
територіальної громади, Дністровського району, Чернівецької області. АЗС буде реалізований в
типовому варіанті при проектуванні автозаправок для обслуговування місцевого і транзитного
автотранспорту.
Технічна альтернатива 1.
ПЗП виготовлений в заводських умовах і є автозаправним пунктом з наземним
розташуванням для зберігання палива, до складу якого входять резервуар зберігання палива,
технологічне обладнання і паливо-роздавальні колонки (ПРК), виконаний як єдиний виріб.
Резервуар одностінний двосекційний місткістю 30 м 3 (20/10). ПРК ”NOVA 1202.21/SB”
комерційного призначення в опціональній комплектації. Потенційна потужність АЗС складає 100
заправок/добу. Дана альтернатива є найбільш ефективною як з економічної, технологічної, так і
екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному впливі
на навколишнє природне середовище.
Технічна альтернатива 2.
Капітальне будівництво малої АЗС. Модуль заправки моторним паливом наземний,
складається з 4 резервуарів по 5 м3 (2 для бензину, 1 для дизпалива та 1 для аварійних проливів).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюватиметься за адресою: вул. Незалежності, 47 в м. Хотин,
Хотинської міської територіальної громади, Дністровського району Чернівецької області.
Земельна ділянка площею 0,1165 га, кадастровий номер 7325010100:01:017:0064, цільове
призначення – 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Використовується на
правах оренди.
Територіальна альтернатива 2.
Не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво АЗС має ряд соціально-економічних переваг, серед яких варто виділити:
створення робочих місць з сучасними умовами праці; збільшення надходжень у бюджет за
рахунок сплати підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону;
забезпечення користувачів пальним з високими показниками якості.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
ПЗП виготовлений в заводських умовах відповідно до вимог ТУ У 28.1-33290985-005:2013 і є
технічною документацією, погодженою і затвердженою в установленому порядку. ПЗП є
автозаправним пунктом з наземним розташуванням для зберігання палива, до складу якого
входять резервуар зберігання палива, технологічне обладнання і паливо-роздавальні колонки
”NOVA 1202.21/SB”, і виконаний як єдиний виріб. Резервуар одностінний двосекційний місткістю
30 м3 (20/10). Потенційна потужність ПЗП складає 100 заправок/добу. Максимальні обсяги
реалізації нафтопродуктів на АЗС наступні: бензин марки А-95 – 250 м 3, дизпалива – 500 м3.
Загальна площа земельної ділянки 0,1165 га і використовуватиметься на правах оренди.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження обумовлені діючими нормативними документами:
- ступінь забруднення навколишнього середовища не повинен перевищувати нормовані
показники,
- способи утилізації та місця складування рідких та твердих відходів повинні відповідати
нормативним вимогам та дозвільним документам.
- планова діяльність не повинна спричиняти розвиток захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 2:
екологічні та інші обмеження планової діяльності аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
- дотримання містобудівних умов та обмежень;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони;

-

протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка території передбачає планування майданчика та влаштування
під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. До початку будівництва проводяться земляні
роботи, роботи по водопостачанню та електропостачанню будівельного майданчика. Проектні
рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання
ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:
Упорядкування території АЗС, її озеленення та забезпечення достатнім рівнем інженерних
комунікацій для дотримання нормальних умов функціонування.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Перелік джерел впливів:
Джерелами впливу на довкілля при будівництві будуть - техніка та механізми задіяні в процесі
будівництва, земляні, зварювальні та фарбувальні роботи. Джерелами потенційного впливу
проектованої АЗС на довкілля в процесі експлуатації є: технологічне обладнання - дихальні
клапани резервуару для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливо-роздавальні
колонки), автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗС. Джерелами утворення відходів є експлуатаційна діяльність АЗС та життєдіяльність працюючого персоналу.
Коротка характеристика очікуваних впливів при експлуатації об’єкту:
на клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
на атмосферне повітря: викиди парів бензину та дизпалива, оксиду вуглецю, діоксиду азоту,
діоксиду сірки. Очікувані концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не
перевищать нормовані показники. Незначний шум та вібрація від технологічного обладнання та
автотранспорту.
на водне середовище: утворення господарських, побутових та зливових стоків; скидів
промислових стоків у водний об’єкт не прогнозується;
на ґрунти: незначне навантаження на ґрунти, що не викличе суттєвих змін у геологічному та
структурно-тектонічному устрою, який склався в даній місцевості;
на рослинний та тваринний світ: виснаження чи деградації сформованих в даній місцевості
рослинних та фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не очікується.
на навколишнє соціальне середовище (населення): проектована діяльність не змінить
сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення;
на техногенне середовище: навантаження на об’єкти техногенного середовища не
перевищуватимуть показників, що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не
викликатиме жодних обмежень у їх діяльності.
щодо технічної альтернативи 2: Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1: Сфера впливу на довкілля можливі на території ведення
господарської діяльності за адресою: вул. Незалежності, 47, в м. Хотин, Хотинської міської
територіальної громади, Дністровського району Чернівецької області. СЗЗ для даного об’єкту - 50
м витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Викиди від проектованої АЗС,
рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітні та іонізуючі випромінювання на межі СЗЗ не
перевищуватимуть гігієнічні нормативи.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
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”)
Друга категорія: пункт 4, частина 3, стаття 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
– поверхневе та підземне зберігання викопаного палива чи продуктів їх переробки на площі 500
метрів квадратних і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.
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 у відповідності зі ст. 6 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” № 2059-VШ від 23 травня 2017 року.
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.
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 веб-сайті
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
Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА,
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

який в подальшому буде використаний для отримання інших документів дозвільного характеру,
передбачених 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 Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”).
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 Чернівецької обласної державної адміністрації.
поштова адреса: 58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 35, тел./факс (0372) 52-22-23,
e-mail: ecology@bukoda.gov.ua,
контактна особа – Юзик Ірина Олександрівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону)

