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впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
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суб’єктом господарювання) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 

                 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСШІПМЕНТ-ГАЗ»,   
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

                                                код згідно з ЄДРПОУ 37821481      

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 ( адреса для листування ): 43000,Україна, м. Луцьк вул. Єршова, 

буд.2; e-mail: Vif.lpg@gmail.com; контактні особи: Федоренко Віталій Миколайович 
 (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 газонаповнювальної станції біля с. Надіївка (Жданово) на території 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (1 черга, 2 пусковий комплекс). 

 

Технічна альтернатива 1. 

Газонаповнювальна станція ТОВ «ТРАНСШІПМЕНТ-ГАЗ» (далі - ГНС) призначена 

для прийому зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходить залізничним і 

автомобільним транспортом, зберігання його в підземних резервуарах-сховищах і 

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



відвантаження споживачам в автоцистерни-пропановози. Потужність першого пускового 

комплексу першої черги будівництва складає 75,0 тис. т/рік, за об’ємами зберігання - 2000 

м3, кількість резервуарів – 10 шт., річна потреба води 0,73 тис. м3.  

Планована діяльність полягає в будівництві другого пускового комплексу першої черги 

будівництва, а саме: монтаж технологічного обладнання - 3 компресора BLACKMER LB 601, 

3 насоса BLACKMER LGLD4- VB); насос для заправлення побутових балонів SKD 

4.08.5.1160; встановлення резервуарів для зберігання ЗВГ (20х200м³) загальним об’ємом 

4000 м³; будівництво наповнювального цеху з відділенням технічного опосвідчення балонів. 

 

Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою може бути будівництво другого пускового комплексу 

першої черги з наземними ємностями для зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ). 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Планована діяльність з будівництва газонаповнювальної станції (1 черга, 2 пусковий 

комплекс) здійснюється на землях Солонянського району Дніпропетровської області на 

існуючій ділянці площею 16 га за кадастровим номером 1225055100:01:001:7777, яка 

відноситься до земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 для провадження планованої діяльності не розглядається, 

так як планована діяльність здійснюється в межах відведеної земельної ділянки і додатково 

земель не потребує. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

 

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. 

Головні позитивні фактори від планованої діяльності є: поповнення місцевого бюджету; 

поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі через забезпеченість робочих 

місць; забезпечення населення та підприємств скрапленим газом. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

 

Планована діяльність з будівництва газонаповнювальної станції (1 черга, 2 пусковий 

комплекс) зі зберігання, транспортування та постачання скрапленого газу підприємством 

ТОВ «ТРАНСШІПМЕНТ-ГАЗ» спрямована на збільшення обсягів постачання зрідженого 

вуглеводневого газу.  

Основні будівлі та споруди ГНС: під’їзна залізнична колія до зливної естакади з 

додатковою гілкою для розчеплення та маневрування; двостороння зливна залізнична 

естакада; база зберігання ЗВГ; насосно-компресорне відділення; наповнювальний цех з 

відділенням наповнення та технічного опосвідчення побутових балонів; рампа для 

розвантаження пустих та завантаження повних побутових балонів; пости наливу ЗВГ в 

автоцистерни і зливу газу з автоцистерн. Допоміжні будівлі та споруди: адміністративно-

побутовий корпус; автомобільні ваги; залізничні ваги; площадка для розвороту та стоянки 

автомашин; трансформаторна підстанція; дизель-генератор; водойми протипожежного 

запасу води; протипожежна насосна станція та кільцевий водопровід високого тиску з 

встановленням на ньому лафетних стволів та пожежних гідрантів. 



Технологічне устаткування ГНС розміщується в насосно-компресорному відділенні, 

наповнювальному цеху побутових балонів, залізничній естакаді, на технологічних 

трубопроводах та базі зберігання. Технологічне обладнання та трубопроводи ГНС 

передбачають одночасне приймання, зберігання, та відвантаження двох різних продуктів 

незалежно один від одного. Для переміщення рідкої і парової фаз ЗВГ по трубопроводах 

ГНС передбачаються шість насосів і шість компресорів. 

Двостороння зливна естакада на 10 зливних постів. Кожен пост обладнано 

трубопроводами рідкої та парової фаз газу, на яких встановлено швидкісні клапани, запірна 

арматура, запобіжна арматура, показуючі манометри. До цих труб приєднуються 

гумовотканеві рукави на кінцях яких встановлено запірні пристрої та струбцини для 

приєднання до запірних вентилів залізничних цистерн. Для зливу рідкої фази газу і 

відкачування парів ЗВГ із котла цистерни використовуються компресорні агрегати 

BLACKMER LB 601. 

База зберігання газу використовується для прийому і збереження запасу ЗВГ з метою 

одержання можливості регулювання рівномірної роботи ГНС по прийому та відпуску газу. 

База зберігання ЗВГ - підземна база зберігання газу (резервуарний парк), перший пусковий 

комплекс першої черги будівництва складає 10 резервуарів сталевих циліндричних ємністю 

200 м3 кожен. Загальна ємність бази – 2 000 м3. Планована діяльність передбачає збільшення 

обсягів зберігання шляхом встановлення додатково 20 резервуарів сталевих циліндричних 

ємністю 200 м3 кожен.  

Насосно-компресорне відділення обладнане має наступне обладнання: компресори для 

стиску парів зрідженого газу BLACKMER LB 601, Q=100 м³/год, Рр=16 кг/см², N=30 кВт; 

компресор BLACKMER LB 942, Q=200 м³/год, Рр=16 кг/см², N=37 кВт; насоси для подачі 

зрідженого газу в автоцистерни BLACKMER LGLD4- VB, Q=30 м³/год, Рр=8,8 бар, N=11 

кВт; насоси дозувальних плунжерних для додавання присадок P DOS. A-125N-18/C21DV-SM 

Q=16 л/год, Рр=20 кг/см2, N=0,25 кВт. Планована діяльність передбачає додаткове 

встановлення: трьох компресорів BLACKMER LB 601; 3 насоса BLACKMER LGLD4- VB); 

насос для заправлення побутових балонів SKD 4.08.5.1160. 

Для організації циклу наповнення балонів споживачів передбачено ділянку наповнення 

балонів, ділянку складування пустих та повних балонів, ділянку по технічному 

діагностуванню та ремонту балонів, вантажно-розвантажувальна площадку під навісом. 

Адміністративно побутовий корпус (АПК) вміщує адміністративні приміщення та 

приміщення ремонтної майстерні. Гаряче водопостачання в АПК передбачено від 

двоконтурного котла, розміщеного в проектованій топковій на 1-му поверсі будівлі. 

Необхідний тиск і витрати забезпечуються внутрішніми мережами господарсько-питного 

водопроводу, від якого передбачається витрата холодної води на приготування гарячої. В 

якості джерела електроенергії використовується дизель-генератор. Паливом для дизельної 

електростанції є дизельне паливо (200 л/рік). 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні обмеження: обмеження обсягів і концентрації викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря; обмеження обсягів утворення відходів. 

Санітарно-епідеміологічні обмеження: обмеження гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони; обмеження 

рівнів шуму. 

Містобудівні обмеження: обмеження мінімальних відстаней до існуючих об'єктів; 

обмеження протипожежних розривів. 

Обмеження технологічного процесу: обмеження встановлені НПАОП 0.00-1.81-18 

"Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"; НПАОП 

0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання"; НАПБ А.01.001-2014 "Правила 



пожежної безпеки в Україні". 

Обмеження планованої діяльності: 

- дотримання СЗЗ; 

- дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел; 

- дотримання допустимого рівня шуму; 

- безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, 

інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності як і для альтернативи 1, додатково 

обмеження у відповідності до умов наземного зберігання зрідженого вуглеводневого газу 

(ЗВГ) 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Містобудівні умови та обмеження; розмір санітарно-захисної зони; протипожежні 

розриви між будівлями та спорудами. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 для провадження планованої діяльності не розглядається, 

так як планована діяльність здійснюється в межах відведеної земельної ділянки і додатково 

земель не потребує. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

 

щодо технічної альтернативи 1 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у необхідному обсязі згідно 

чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують 

раціональне використання грунту, водних ресурсів, передбачають заходи протидії 

підтопленню (вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод та стоків з 

даху), просіданню (влаштування під будинками та спорудами екранів із ущільненого грунту, 

якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), активізації інших 

екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні (влаштування вимощень по 

зовнішньому периметру будинків і споруд) та компенсаційні заходи (розміщення газонів та 

зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення 

стікання води). 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Еколого-інженерна підготовка і захист території як і для альтернативи 1, додатково 

планування території для розміщення, експлуатації та обслуговування наземних ємностей 

для зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Розміщення ємностей зберігання ЗВГ передбачається на відстані, що забезпечує захист 

прилеглої забудови в разі виникнення пожежі. Обмеження обсягів зберігання ЗВГ з метою 

обмеження масштабу розповсюдження аварійної ситуації у разі настання надзвичайної 

ситуації. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 для провадження планованої діяльності не розглядається, 

так як планована діяльність здійснюється в межах відведеної земельної ділянки і додатково 

земель не потребує. 



 

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

 

щодо технічної альтернативи 1 

Планована діяльність з будівництва газонаповнювальної станції (1 черга, 2 пусковий 

комплекс) ТОВ «ТРАНСШІПМЕНТ-ГАЗ» передбачає інвентаризацію джерел викидів 

забруднюючих речовин, розробку документів що обґрунтовують дозволи на обсяги викидів в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел, контроль дотримання нормативів гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та якості атмосферного 

повітря у зоні впливу. 

Джерелами потенційного впливу на довкілля є: 

- технологічне обладнання – технологічні процеси на ГНС, випари від очисних споруд; 

- автотранспорт – заїзд та виїзд з території ГНС; 

Вплив на рельєф, ґрунти, ландшафт, рослинний і тваринний світ. Одним з факторів 

впливу є поводження з ТПО. 

Вплив на водні ресурси району планованої діяльності. Значний техногенний вплив на 

поверхневі та підземні води можливий в разі порушення технологічних процесів чи 

можливих наслідків аварійних ситуацій. Аварійні ситуації можуть виражатись в порушенні 

герметичності обладнання для зберігання та заправки чи пожежі. Вплив виробничих об’єктів 

на водне середовище в даному випадку може мати випадковий характер, локальний за 

місцем знаходження та нетривалий у часі. Враховуючи наявне обладнання, організацію 

належного контролю його технічного стану, вірогідність негативного впливу на водні 

ресурси від планованої діяльності мінімальна. 

Коротка характеристика впливів при експлуатації об’єкту: 

- на навколишнє середовище – можливий вплив від шуму та вібрації які виникають під 

час експлуатації технологічного та будівельного обладнання; 

- на геологічне середовище – можливий негативний вплив під час експлуатації ГНС; 

- на повітряне середовище – при здійсненні планованої діяльності будуть викиди в 

межах гранично-допустимих концентрацій парів вуглеводнів фракції С12-С19, оксиду 

вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану, ангідрид 

сірчастий; 

- на клімат та мікроклімат – можливо локальний, зміна клімату внаслідок діяльності 

об’єкту не відбуватиметься; 

- на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків; 

- на техногенне середовище – відсутній; 

- на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських 

обговорень, створення нових робочих місць; 

- на об’єкти курортної зони, нерухомі об’єкти культурної спадщини та землі історико-

культурного призначення і районі майданчику – відсутні; 

- на рослинний та тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, 

цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні; 

- на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати побутове сміття та паливно-

мастильні матеріали від роботи автотранспорту. 

З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення площадки 

контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових 

відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії. 

 

щодо технічної альтернативи 2 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля як і для технічної альтернативи 

1, додатково впливи які можуть виникнути під час експлуатації та обслуговування наземних 

ємностей для зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) 

 



щодо територіальної альтернативи 1 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля від шуму, вібрації та утворення 

пилу на межі СЗЗ. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива 2 для провадження планованої діяльності не розглядається, 

так як планована діяльність здійснюється в межах відведеної земельної ділянки і додатково 

земель не потребує. 

 

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, згідно 

Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”. 

Стаття 3 «Сфера застосування оцінки впливу на довкілля» 

Частина 3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає: 

Пункт 4) енергетичну промисловість: 

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); 

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; 

Пункт 10) інфраструктурні проекти: 

будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; 

Пункт 14) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 

планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 

діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї 

частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

 

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 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 ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля” 2059-VIII 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 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, дозвіл на виконання будівельних робіт       
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської 

облдержадміністрації, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у  

Дніпропетровській області            

(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 природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 097-599-76-05, ecology@adm.dp.gov.ua. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 
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