____________________________________
(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 «ОЦІНЮВАЧ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ: 38757700
(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
Юридична адреса: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород,
вул. Набережна, буд. 22-Д
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

Контактний номер телефону: (050)4620701
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво автозаправної станції
по вул. Набережній в м. Вишгород
Вишгородського району Київської області.
Планованою діяльністю передбачається будівництво сучасної АЗС з пунктом
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням та спорудами для
прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива та скрапленого
вуглеводного газу (пропан-бутану) (СВГ), а також влаштування підсобно-виробничих і
побутових будівель і споруд, що забезпечуватимуть його нормальну експлуатацію.
В будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів
передбачається влаштування торгового залу із зоною продажу супутніх товарів
промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та зоною для швидкого
харчування відвідувачів.
Режим роботи на АЗС:
- кількість робочих днів – 365;
- кількість робочих змін – 3;
- кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Встановлення на АЗС обладнання, призначеного для заправки автомобілів
зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) у складі:
- підземний резервуар для накопичування і видачі СВГ ємністю 9,98 м3;
- насос з вибухозахищеним електродвигуном;
- фільтр сітчастий для очищення СВГ;
- штуцери для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар;
- запірна, регулююча і запобіжна арматура;
- прилади контролю та автоматики;
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

- технологічні трубопроводи.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення на
АЗС нового автомобільного газозаправного обладнання із наземним розміщенням
резервуару для СВГ замість підземного.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується на земельній ділянці площею
0,2767 га (кадастровий номер 3221810100:01:150:6173), що використовується
компанією на правах оренди та знаходиться по вулиці Набережна у м. Вишгород
Київської обл. Цільове призначення земельної ділянки – «для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства». Розміщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її
цільовому призначенню, вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована АЗС
розміщуватиметься у відповідності до чинної містобудівної документації –
Генерального плану м. Вишгород, затвердженого рішенням сесії Вишгородської
міської ради № 3/1 від 16.02.2011 р та плану зонування території, затвердженому
рішенням сесії Вишгородської міської ради № 5/11 від 28.01.2016 р.
Земельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуванням та
функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні
принципові обмеженні щодо її здійснення.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності, обумовлений
наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у
місцевий та державний бюджет, зайнятості місцевого населення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
АЗС ТОВ «ОЦІНЮВАЧ», який планується розташувати по вул. Набережна в
м. Вишгород, представлятиме собою комплекс будівель, споруд та обладнання для
приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів (різних марок бензину та
дизельного палива) та скрапленого вуглеводного газу (СВГ).
На відведеній
території передбачається розташувати: двоповерхову
операторську; два підземні резервуари для зберігання рідкого моторного палива;
чотири комбіновані паливо-роздавальні колонки під навісом та одну колонку для
відпуску СВГ; підземний резервуар зберігання СВГ; очисні споруди дощової
каналізації; резервуар накопичення зливових стоків; майданчик контейнерів для сміття;
автостоянку легкових
автомобілів; зарядну станцію для електромобілів;
дизельгенератор; майданчик пожежного інвентарю; інформативне табло; покажчики
в’їзду та виїзду.
На АЗС виконуватимуться такі основні технологічні процеси: приймання палива
із автомобільного транспорту; зберігання палива у резервуарах та відпуск палива
споживачам в автомобілі різних типів.
Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо
через швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливатиметься в підземні резервуари.
Резервуарний парк складатиметься з двох трьохсекційних підземних резервуарів
загальною місткістю 100 м3, укомплектованих необхідною запірною арматурою,
дихальними клапанами, оглядовими пристроями.
Стаціонарний заправник СВГ заводського виготовлення укомплектований
підземним резервуаром для накопичення і видачі СВГ; насосом для перекачування
СВГ; зливними трубопроводами для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар; запірною,
регулюючою і запобіжною арматурою; приладами контролю та автоматики;
технологічними трубопроводами. СВГ доставлятиметься на АЗС в спецавтоцистернах
та перекачуватиметься в підземну горизонтальну ємність об’ємом 9,98 м3.
Для відпуску палива на АЗС передбачається встановлення чотирьох ПРК фірми

«SCHEIDT & BACHMANN» типу MZ 7014 2LPG, які забезпечуватимуть відпуск 7
видів палива, в тому числі і СВГ, та однієї газороздавальної колонки СВГ TATSUNO
Benc BMP 512.SXD/LPG – ZV2.
До складу операторської входять: зала обслуговування водіїв та пасажирів з
влаштуванням зони споживання їжі та зони з продажу супутніх товарів; складські
приміщення; гардероб персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для маломобільних
верств населення; санвузли для відвідувачів та інші допоміжні приміщення.
В приміщенні залу обслуговування планується розміщення зони споживання їжі
на 33 посадкових місць, заснованому на принципі швидкого обслуговування
відвідувачів. Процес приготування їжі в закладі полягає в доготувуванні
напівфабрикатів шляхом їх підігрівання у мікрохвильових печах, грилі,
пароконвектоматах та реалізації у споживчій тарі. Компонування технологічного
обладнання приміщення підготовки їжі забезпечить поточність технологічного процесу
готування їжі. Для зберігання продуктів передбачені комора сухих продуктів,
холодильні та морозильні камери.
Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС: бензин А-92 – 1460 м3;
бензин А-95 – 2190 м3; бензин А-95 супер – 2190 м3; бензин А-95 вентус – 1314 м3;
д/паливо – 4964 м3; д/паливо вентус – 1314 м3; СВГ – 1460 м3/рік.
Проектна продуктивність АЗС по заправці рідким моторним паливом – 750
заправок за добу; проектна пропускна здатність АГЗП – 100 авто/добу.
Інженерне забезпечення – згідно технічних умов:
- водопостачання – централізоване (від міської мережі);
водовідведення
господарсько-побутових
та
виробничих
(після
жировловлювачів) стоків – централізоване (в міську каналізаційну мережу),
- водовідведення зливових вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами на очисні споруди стічних вод з наступним відведенням в резервуар-накопичувач та
фільтрувальний колодязь;
- електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під час
відключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор;
- опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку передбачено з вул.
Набережна. Проїзд автотранспорту по території автозаправного комплексу передбачено
з одностороннім рухом автотранспорту.
Для розміщення автомобілів відвідувачів на території АЗК передбачена відкрита
стоянка на 7 м/місць.
Кількість створених робочих місць на об’єкті - 20.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарноепідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних
екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних
нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного
законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності,
повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для
подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення,
видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарногігієнічними нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 17396);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового
забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації
об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і
не потребує додаткових екологічних обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та
промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої
діяльності та поряд з нею;
- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу
шкідливих факторів на цій межі;
- використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у
користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території з дотриманням нормативних розривів до існуючих
інженерних комунікацій та споруд.
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
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що
забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів.
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
В процесі будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності можливі
наступні види впливу на:
- клімат і мікроклімат – незначний вплив;
- повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин,
рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони;
- водне середовище – утворення господарсько-побутових, виробних та зливових
стоків; за умови дотримання проектних рішень вплив на водне середовище буде
знаходитись в межах вимог діючого законодавства;
- ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив при проведенні будівельномонтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом
передбачається використання для зберігання палива резервуарів з антикорозійним
захистом посиленого типу, оснащення площадки контейнерами для побутових і
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів;
- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності

розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив на
рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду в
зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;
- навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць,
надходження коштів у місцевий та державний бюджет;
- утворення відходів – відходи, що утворюватимуться, передбачається тимчасово
зберігати у спеціально призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та
захоронення спеціалізованим організаціям згідно договорів.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності ТОВ «ОЦІНЮВАЧ» в межах існуючої
земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче
середовище та здоров’я населення.
В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні
та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.
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”)
Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:
- ч.3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу природного,
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу,
газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого
газу)»
- ч.3 п. 4 абз. 2 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)
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
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст.6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII 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.
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, що видається Державною архітектурнобудівельною інспекцією України;
Інші документи дозвільного характеру, передбачені 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 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(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
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net
Тел. (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна

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

