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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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖАСМІ-ТРЕЙД" 

код ЄДРПОУ 40367160 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

ЮРИДИЧНА  АДРЕСА:   49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект. Богдана 

Хмельницького, 122, тел. 067 563 68 28. 

АДРЕСА  ПРОВАДЖЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ:   Дніпропетровська область, Петропавлівський район, 

смт Петропавлівка, вул. Соборна, 216. 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 

Планована діяльність, її характеристика 

Об’єктом планованої діяльності є «Реконструкція існуючої АЗС за адресою: 

Дніпропетровська область, Петропавлівський район, смт Петропавлівка, вул. Соборна, 216, 

(влаштування стаціонарного заправника газу типу СЗГ-К-10.1)». 

Передбачається влаштування стаціонарного заправника газу (СЗГ-К-10.1) з підземним 

резервуаром корисним об’ємом 8,53 м
3
, паливо-роздавальною колонкою (ПРК) зрідженого газу. 

СЗГ-К-10.1 розрахований на 200 заправок на добу. 

Майданчик розміщення СЗГ-К-10.1 розташований на території діючої АЗС. 
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Діюча АЗС кваліфікується як традиційна АЗС II категорії – «середня», тип А (згідно з 

табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019) з підземним розташуванням резервуарів світлих нафтопродуктів 

загальним об’ємом до 100 м
3
. 

Діюча АЗС забезпечена оперативним гучномовним зв’язком і гучним пожежним 

сповіщувачем. 

Технічна альтернатива 1 

Проектом передбачається влаштувати один підземний резервуар корисним об’ємом 

8,53 м
3
 для ЗВГ (пропан-бутан) з ПРК ЗВГ та паливо-приймальним вузлом ЗВГ на діючій АЗС.  

Технічна альтернатива 2 

Технічною альтернативою 2 передбачається встановлення на АЗС надземного 

резервуару зберігання ЗВГ з корисним об’ємом 8,53 м
3
 та аналогічним обладнанням. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Місце провадження планової діяльності ТОВ "ЖАСМІ-ТРЕЙД" є діюча АЗС на підставі 

Договору оренди (Договір оренди № б/н від 28.03.2018 на 49 років) земельної ділянки площею 

0,7822 га (кадастровий номер 1223855100:04:001:0218) та прав власності на АЗС (Витяг 

№ 82163812 від 10.03.2017 про реєстрацію прав власності), яка знаходиться за адресую: 

Дніпропетровська область, Петропавлівський район, смт Петропавлівка, вул. Соборна, 216. 

Розташування проектованого СЗГ-К-10.1 дивись у додатку «картографічні матеріали». 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. Територіальна альтернатива 1 є 

оптимальним варіантом зважаючи на те, що встановлення стаціонарного автомобільного 

газозаправного пункту планується здійснювати на території власної АЗС з існуючою дорожньо-

транспортною та інженерною інфраструктурою (існуюча операторська, підключені мережі 

електропостачання). Встановлення СЗГ в іншому місці потребуватиме виділення додаткових 

земельних ресурсів для встановлення операторної, а також влаштування дорожньо-

транспортної та інженерної мереж. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив від даної планової діяльності є позитивним, що 

визначається створенням нових робочих місць для населення, яке проживає в межах даного 

адміністративного району, сплатою податків у місцеві бюджети. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо) 

Майданчик розміщення СЗГ-К-10.1 розташований на території діючої АЗС (загальна 

площа 0,7822 га). 
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Діюча АЗС кваліфікується як традиційна АЗС II категорії – «середня», тип А (згідно з 

табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019) з підземним розташуванням резервуарів світлих нафтопродуктів 

загальним об’ємом до 100 м
3
. 

Діюча АЗС складається з: 

 операторської (загальна площа 60 м
2
); 

 колонок на 1 пістолет (4 шт.); 

 побутової будівлі (підлягає демонтажу); 

 резервуарного парку нафтопродуктів (бензини: А-95 Energy, А-92 Energy, А-95 та ДП Energy) 

ємністю 100 м
3
 (4×25 м

3
) підземного типу. 

На діючій АЗС здійснюється прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, 

а саме: трьох марок бензину та однієї марки дизпалива. 

Доставка пального здійснюється автотранспортом (автоцистерна). Злив палива з 

автоцистерни здійснюється через герметичні зливні муфти. Зберігання палива здійснюється в 

4-х підземних металевих резервуарах ємністю по 25 м
3
. Резервуари обладнані системою 

повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною 

системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємностей при зливі 

нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо від колонок. 

Розрахункова продуктивність діючої АЗС складає до 150 автозаправок на добу та до 

2190 м
3
 палива (бензини та дизпаливо) на рік. 

Режим роботи АЗС: 

 кількість робочих днів – 360; 

 кількість робочих змін – 2; 

 кількість робочих годин у зміну – 8; 

 кількість працівників в зміну – 2; 

 загальна кількість працівників – 8. 

На території діючої АЗС наявні наступні інженерні мережі: 

 лінії електропередачі; 

 каналізація з септиком; 

 кабелі зв’язку. 

Також в наявності договори з відповідними службами в тому числі договори на 

постачання привізної питної води. 

Планований до встановлення стаціонарний заправник газу (СЗГ-К-10.1) є комплектним 

виробом та складається з: 

 резервуару прийму і накопичення зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) підземного 

розташування, V=8,53 м
3
 – 1 шт.; 

 насосу для зливу ЗВГ з автоцистерни і подачі продукту в ємність і з ємності на заправну 

колонку – 1 шт.; 

 фільтру для очищення ЗВГ, встановлений на прийомі насоса – 1 шт.; 

 заправної колонка для зливу ЗВГ у паливні балони автотранспорту – 1 шт.; 

 зливної колонки для прийому ЗВГ з автоцистерни, до складу якої входять: приєднувальні 

пристрої для шланги автоцистерни, швидкісний і зворотній клапани, трубопровід парової, 

рідкої фази і технологічних продувок, а також запірна арматура; 

 приладів КВПіА. 
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Проектна кількість заправок – 200 авто/добу. Максимальна проектна потужність 

СЗГ-К-10.1 – 2880 м
3
/рік. 

Режим роботи СЗГ-К-10.1: 

 кількість робочих днів – 350; 

 кількість робочих змін – 3; 

 кількість робочих годин у зміну – 8; 

 кількість робітників (загальна) – 8. 

Встановлено санітарно-захисну зону на рівні 50 м. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

 забезпечення не перевищення значень гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. 

 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

 дотримання гігієнічних нормативів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі 

нормативної санітарно-захисної зони; 

 дотримання гігієнічних нормативів звуку і вібрації на межі нормативної санітарно-захисної 

зони; 

 дотримання вимог протипожежних норм і правил відповідно до наказу Міністерства 

внутрішній справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки в Україні»; 

 забезпечення протипожежного захисту об’єкта при експлуатації і будівництві відповідно до 

вимог ДБН В.1.1-7-2016. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги; 

 забезпечення заходів по виключенню впливів на ґрунти, поверхневі та підземні води. 

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи 2 в цілому аналогічні технічній 

альтернативі 1 за винятком більш тяжких наслідків від виникнення можливих аварійних 

ситуацій (зокрема вибуху). 

щодо територіальної альтернативи 1 

 територіальні обмеження, визначені промисловою та інженерно-транспортною 

інфраструктурою, яка склалася на даний час, та існуючою житловою забудовою; 

 використання земельних ділянок наданих в постійне та тимчасове користування у 

відповідності з вимогами чинного законодавства; 

 дотримання меж нормативної санітарно-захисної зони підприємства, встановленої відповідно 

до вимог розділу 5, пункту 5.32, ДСП 173-96; 

 містобудівні умови та обмеження; 

 протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження не розглядаються (див. п. 3). 
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7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Еколого-інженерна підготовка планованої діяльності передбачає: інженерно-геологічні 

вишукування; виготовлення проектної документації будівництва. 

Проектними рішеннями буде передбачено обладнання об’єкта наступними інженерними 

мережами: електропостачанням та протипожежним водопостачанням. Підключення до 

існуючих мереж передбачено здійснювати відповідно до технічних умов або діючих договорів. 

Крім зазначених мереж передбачається використання існуючої на діючій АЗС 

інфраструктури. 

Проектними рішеннями також буде передбачено влаштування локальної системи 

збирання та очищення зливових вод. 

Будуть вжиті заходи з благоустрою території АЗС. 

щодо технічної альтернативи 2 

В цілому аналогічно технічній альтернативі 1 крім проектних рішень пов’язаних з 

запобіганням та ліквідацією наслідків аварійних ситуацій (зокрема вибуху). 

щодо територіальної альтернативи 1 

Інженерна підготовка території включає: облаштування існуючої території АЗС під 

розміщення СЗГ-К-10.1, реконструкцію існуючих та встановлення додаткових, необхідних для 

експлуатації СЗГ-К-10.1, інженерних мереж. 

Захист території передбачає: дотримання технології будівництва та експлуатації, яка 

буде передбачена проектом, охорону земель та підземних вод (в т.ч. ґрунтових) від потрапляння 

відходів будівництва та експлуатації. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території не розглядаються (див. п. 3). 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 

Тимчасові джерела впливу на етапі будівництва: 

ПОВІТРЯНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   викиди забруднюючих речовин які утворюються від двигунів 

автомобілів та спецтехніки під час проведення будівельно-монтажних робіт, зокрема 

влаштування заглиблення ємності зберігання ЗВГ та монтажу обладнання. 

ВОДНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   утворення стічних вод при будівельно-монтажних роботах не 

передбачається. Вплив на водне середовище – незначний, тимчасовий. 

ГЕОЛОГІЧНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   потенційний вплив на етапі будівництва на геологічне 

середовище – незначний, тимчасовий. 

ҐРУНТИ:   порушення ґрунтового шару під час проведення будівельно-монтажних робот в 

межах означених відповідною проектною документацією з подальшім його відтворенням. 

ШУМ:   виникнення шуму в межах будівельного майданчика від автомобільної та 

спецтехніки, використання електроінструментів. 
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КЛІМАТ  ТА  МІКРОКЛІМАТ:   вплив – незначний, тимчасовий. 

НАВКОЛИШНЄ  СОЦІАЛЬНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   надання роботи будівельно-монтажним 

організаціям, створення робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний 

бюджети. 

НАВКОЛИШНЄ  ТЕХНОГЕННЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   вплив – незначний, тимчасовий. 

ВІДХОДИ:   джерелом забруднення може стати будівельне сміття при виконанні 

будівельних робіт. З метою запобігання негативного впливу робочим проектом буде 

передбачене оснащення майданчиків контейнерами для будівельних відходів. Всі відходи 

збиратимуться в спеціально відведених місцях та в подальшому передаватимуться 

спеціалізованим підприємствам на утилізацію. 

Джерела потенціального впливу в процесі експлуатації СЗГ-К-10.1: 

ПОВІТРЯНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   на період експлуатації СЗГ-К-10.1 викиди забруднюючих 

речовин утворюються під час зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), від паливо-

роздавального вузла (ПРК ЗВГ), під час зливу СВГ з автоцистерни, при роботі двигунів 

внутрішнього спалювання автомобілів при заїзді-виїзді, маневруванні в зоні АЗС та під час 

ремонту та технічного огляду СЗГ-К-10.1. 

ВОДНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   збір зливових вод, забруднених нафтопродуктами, передбачається 

через проектовані дощеприймальні лотки з відводом в проектовані локальні очисні споруди 

поверхневих стічних вод продуктивністю 3 л/с. Очищені води планується відводити в 

резервуар-накопичувач. Вода із резервуара-накопичувача планується до використання для 

поливу території, або буде вивозиться автоцистернами з подальшим видаленням в місця 

погоджені санепідслужбою. 

Каналізаційні стоки побутової каналізації вивозяться за існуючим Договором. 

Скидання стічних вод в відкриті водойми не передбачається. Безпосередній вплив на 

водне середовище в процесі експлуатації СЗГ-К-10.1 не передбачається. 

ГЕОЛОГІЧНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   потенційний вплив в процесі експлуатації СЗГ-К-10.1 на 

геологічне середовище – допустимий. 

ҐРУНТИ:   порушення ґрунтового шару в процесі експлуатації СЗГ-К-10.1 – допустимі. 

ШУМ:   межа розповсюдження шуму буде знаходитись межах встановленої СЗЗ та не 

перевищуватиме допустимих значень. 

КЛІМАТ  ТА  МІКРОКЛІМАТ:   передбачається допустимий вплив. 

НАВКОЛИШНЄ  СОЦІАЛЬНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   передбачається позитивний вплив, а саме - 

створення  нових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджети. 

НАВКОЛИШНЄ  ТЕХНОГЕННЕ  СЕРЕДОВИЩЕ:   передбачається допустимий вплив. 

ВІДХОДИ:   не передбачається більш менш помітного збільшення утворювання відходів при 

експлуатації СЗГ-К-10.1. На даний час діюча АЗС має відповідні Договори на вивіз відходів. 

Всі категорії відходів, що виникають, тимчасово зберігаються у закритих контейнерах на 

окремому майданчику. 

щодо технічної альтернативи 2 

Тимчасові джерела впливу на етапі будівництва: 

Види можливого впливу на довкілля аналогічні технічній альтернативі 1, крім 

зменшених впливів на повітряне середовище та шумових впливів, що пов’язане з меншою 
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тривалістю будівельно-монтажних робіт. Крім цього не потрібний котлован для встановлення 

ємності з СВГ, що зумовить зменшену ураженість ґрунту. 

Джерела потенціального впливу в процесі експлуатації СЗГ-К-10.1: 

Види можливого впливу на довкілля в цілому аналогічні технічній альтернативі 1, крім 

впливу на техногенне середовище. Вплив на навколишнє техногенне середовище може мати 

недопустимий характер завдяки виникненню можливої аварійної ситуації (зокрема вибуху), що 

може призвести до руйнації будівель і споруд на прилеглій до АЗС території. У разі коли 

резервуар розташований під ґрунтом, ударна хвиля гаситься масою ґрунту, тому вектор вибуху 

буде направлений до верху. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Об’єкти природного заповідного фонду на території ділянки будівництва відсутні. 

Майданчик будівництва не є середовищем існування рідкісних тварин чи рослин. 

Дотримуються зони санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Сфера, джерела та види можливого впливу не розглядаються (див. п. 3). 

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 

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 

на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до статті 3, частини 3, пункту 

14 та пункту 4, абз. 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

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 передбачається відповідно до вимог статті 6 Закону «Про 

оцінку впливу на довкілля» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. 

№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля». 
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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, 
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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 документ дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт (стаття 37 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», також Дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші документи дозвільного характеру у сфері 

охорони довкілля, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, 

Департаментом екології та природних ресурсів ОДА у Дніпропетровської області. 

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 природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 49000, м. Дніпро, 

вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. 097 599 76 05, 096 512 94 24. 

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua
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