Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля
____________________________________
(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
ТОВ «Чисте дерево», код ЄДРПОУ 39778908
__________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
__________________________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, 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)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
08722, Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вул. Шевченка, буд.3,
тел.0673104554
__________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
__________________________________________________________________________________________
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво складу нафтопродуктів на території Дерев’янської сільської ради
Обухівського району, Київської області. Склад нафтопродуктів є виробничотехнологічним комплексом (нафтобазою) до складу якого входить обладнання яке
призначене для приймання, зберігання та видачі нафтопродуктів, підсобно* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

виробничі будівлі та споруди. Для зберігання нафтопродуктів використовуються
металеві наземні та підземні резервуари: два вертикальних наземних сталевих
резервуара об’ємом 980 м3 кожний; шістнадцять горизонтальних наземних
сталевих резервуарів по 75 м3 кожний, чотири горизонтальних підземних сталевих
резервуара об’ємом 60 м3 кожний. Для забезпечення обслуговування складу
нафтопродуктів, здійснення приймання та видачі нафтопродуктів, додатково до
його складу входять: операторська; насосна станція; очисні споруди дощових вод;
септик.
Технічна альтернатива 1.
Будівництво складу нафтопродуктів на території Дерев’янської сільської ради
Обухівського району, Київської області до складу якого входить резервуарний парк
для зберігання нафтопродуктів (два вертикальних наземних сталевих резервуара
об’ємом 980 м3 кожний; шістнадцять горизонтальних наземних сталевих
резервуарів по 75 м3 кожний, чотири горизонтальних підземних сталевих
резервуара об’ємом 60 м3 кожний); операторська; насосна станція; очисні споруди
дощових вод; септик.
Технічна альтернатива 2.
Будівництво складу нафтопродуктів на території Дерев’янської сільської ради
Обухівського району, Київської області до складу якого входить резервуарний парк
для зберігання нафтопродуктів (шість вертикальних наземних сталевих
резервуара об’ємом 980 м3 кожний); службове виробниче приміщення; насосна
станція; очисні споруди; септик.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територія Дерев’янської сільської ради Обухівського району, Київської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається. Реалізація планованої діяльності здійснюється на земельному
майданчику площею 0,379 га що має конкретну територіальну прив’язку.
Земельний майданчик надано для реалізації планованої діяльності в оренду ТОВ
«Чисте дерево» на 49 років.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності спрямована на забезпечення регіону
нафтопродуктами. При реалізації планованої діяльності буде створено нові робочі
місця - при будівництві та експлуатації складу нафтопродуктів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Технічна альтернатива 1
Реалізація планованої діяльності – будівництво складу нафтопродуктів буде
здійснюватися на земельному майданчику площею 0,379 га. Площа забудови
земельного майданчика 2070 м2. Річний обсяг перевалки нафтопродуктів 30 тис.
т/рік. Загальний об’єм зберігання нафтопродуктів (об’єм всіх резервуарів) –3400 м3
Технічна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності – будівництво складу нафтопродуктів буде
здійснюватися на земельному майданчику площею 0,379 га. Площа забудови
земельного майданчика 2070 м2. Річний обсяг перевалки нафтопродуктів 60 тис.
т/рік. Загальний об’єм зберігання нафтопродуктів (об’єм всіх резервуарів) – 5880 м3

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
-зняття та використання родючого шару ґрунту відповідно до вимог чинного
законодавства;
-поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства;
-дотримання режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
поверхневих водних об'єктів відповідно до вимог чинного законодавства;
-дотримання розмірів санітарно-захисної зони відповідно до вимог чинного
законодавства (відстань до житлових будинків);
-дотримання протипожежних відстаней відповідно до вимог чинного
законодавства;
-здійснення викидів та скидів відповідно до вимог чинного законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
-зняття та використання родючого шару ґрунту відповідно до вимог чинного
законодавства;
-поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства;
-дотримання режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
поверхневих водних об'єктів відповідно до вимог чинного законодавства;
-дотримання розмірів санітарно-захисної зони відповідно до вимог чинного
законодавства (відстань до житлових будинків);
-дотримання протипожежних відстаней відповідно до вимог чинного
законодавства;
-здійснення викидів та скидів відповідно до вимог чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 1
-зняття та використання родючого шару ґрунту відповідно до вимог чинного
законодавства;
-поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства;
-дотримання режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
поверхневих водних об'єктів відповідно до вимог чинного законодавства;
-дотримання розмірів санітарно-захисної зони відповідно до вимог чинного
законодавства (відстань до житлових будинків);
-дотримання протипожежних відстаней відповідно до вимог чинного
законодавства;
- здійснення викидів та скидів відповідно до вимог чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Вертикальне планування території. Обладнання території протифільтраційним
екраном.
щодо технічної альтернативи 2
Вертикальне планування території. Обладнання території протифільтраційним
екраном.
щодо територіальної альтернативи 1
Вертикальне планування території. Обладнання території протифільтраційним
екраном.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
-на повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел

забруднення атмосферного повітря – будівельної техніки при будівництві та
автотранспорту при експлуатації складу нафтопродуктів. Викиди забруднюючих
речовин при експлуатації складу нафтопродуктів – при прийманні/видачі та
зберіганні нафтопродуктів на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря;
-на клімат та мікроклімат – вплив відсутній;
-на водне середовище – вплив в межах нормативного. Скид очищених зливових вод в
поверхневі водні об’єкти на підставі дозволу на спецводокористуання;
-на техногенне середовище – вплив відсутній;
-на соціальне середовище – вплив позитивний;
-на рослинний та тваринний світ, природньо - заповідний фонд – вплив відсутній;
-на ґрунт - вплив в межах нормативного на стадії будівництва;
-утворення відходів. Поводження з відходами відповідно до вимог Закону України
«Про відходи».
щодо технічної альтернативи 2
-на повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел
забруднення атмосферного повітря – будівельної техніки при будівництві та
автотранспорту при експлуатації складу нафтопродуктів. Викиди забруднюючих
речовин при експлуатації складу нафтопродуктів – при прийманні/видачі та
зберіганні нафтопродуктів на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря;
-на клімат та мікроклімат – вплив відсутній;
-на водне середовище – вплив в межах нормативного. Скид очищених зливових вод в
поверхневі водні об’єкти на підставі дозволу на спецводокористуання;
-на техногенне середовище – вплив відсутній;
-на соціальне середовище – вплив позитивний;
-на рослинний та тваринний світ, природньо - заповідний фонд – вплив відсутній;
-на ґрунт - вплив в межах нормативного на стадії будівництва;
-утворення відходів. Поводження з відходами відповідно до вимог Закону України
«Про відходи».
щодо територіальної альтернативи 1
-на повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел
забруднення атмосферного повітря – будівельної техніки при будівництві та
автотранспорту при експлуатації складу нафтопродуктів. Викиди забруднюючих
речовин при експлуатації складу нафтопродуктів – при прийманні/видачі та
зберіганні нафтопродуктів на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря;
-на клімат та мікроклімат – вплив відсутній;
-на водне середовище – вплив в межах нормативного. Скид очищених зливових вод в
поверхневі водні об’єкти на підставі дозволу на спецводокористуання;
-на техногенне середовище – вплив відсутній;
-на соціальне середовище – вплив позитивний;
-на рослинний та тваринний світ, природньо - заповідний фонд – вплив відсутній;
-на ґрунт - вплив в межах нормативного на стадії будівництва;
-утворення відходів. Поводження з відходами відповідно до вимог Закону України

«Про відходи».
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”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля згідно із ст. 3 п.3 п.п 4 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх
переробки на площі 500 квадратних метрів 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)
Транскордонний вплив відсутній. Підстави для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», в обсязі
достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.
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
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
Дозвіл на виконання будівельних робіт
_____________________________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
__________________________________________________________________________________________
(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
Департаменту екології та природніх ресурсів Київської обласної державної
адміністрації, 01004, м.Київ, вул.Басейна, 1/2-а, info@eko.koda.gov.ua. Директор
департаменту КИРЕЄВА Вікторія Станіславівна, тел. (044) 279-01-58
___________________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
__________________________________________________________________________________________
контактна особа)

