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

Код ЄДРПОУ - 39151955 

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:  49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Бельгійська, будинок 4, тел.: 056-

375-78-33, 056-375-78-55, 056-375-78-77 
 (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. Об’єктом планованої діяльності є реконструкція 

складу нафтопродуктів, складу масел на території складу нафтопродуктів, автомобільного проїзду до 

складу нафтопродуктів за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Дороге, вул. 

Миколаївська,  187. 

Технічна альтернатива 1. У зв'язку з виробничою необхідністю на складі нафтопродуктів 

передбачається установка додаткових резервуарів для зберігання палива РГС-75, будівництво навісу 

для існуючих роздавальних пристроїв для верхнього наливу палива НС-100 та будівництво паливно-

роздавальної колонки на три роздавальних пістолета. 

Кількість резервуарів РГС-75 - 4 шт.,  об’єм кожного 75 м
3
.  

Два резервуари передбачаються для зберігання бензину А-95, річний обсяг резервуарів 

зберігання палива складає: одного - 160 м
3
, другого – 180 м

3
. Два інших резервуара передбачаються 

для зберігання бензину А-92, річний обсяг резервуарів зберігання палива складає по 350 м
3
 кожен. 

Проектована площа забудови для додаткових резервуарів становить 116,8 м. 

Технічна альтернатива 2. Установка додаткових наземних резервуарів РГС-50 для зберігання 

палива (бензину марки А-92 та А-93) в кількості шість одиниць до вже існуючих резервуарів. Об’єм в 

резервуарів РГС-50 становить 50 м3 кожен. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.  Майданчик 

розташований по вул. Миколаївська, 187 в с. Дороге Дніпровського району Дніпропетровської 

області. Основний транспортний потік проходить по вулиці Миколаївській. Розміри і розташування 

ділянки забезпечують виконання санітарних, протипожежних вимог, умов охорони навколишнього 

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



середовища та інших нормативних вимог. Право на користування земельною ділянкою площею 

2,0500 га (кадастровий номер 1221486200:04:012:0016) належить ТОВ «ВСЕСВІТ-ОЙЛ», що 

підтверджує договір куплі-продажу нерухомого майна та договором оренди землі. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядається в 

зв’язку з чинним правом користування земельною ділянкою.  

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Приведення складу до норм чинних ДБН з метою зменшення антропогенного впливу. Склад 

нафтопродуктів призначений для прийому, зберігання і видачі споживачам бензину марок А-92, А-95 

і дизпалива. Загальна виробнича потужність існуючого складу нафтопродуктів 4200 т. Метою є 

реконструкція складу нафтопродуктів для збільшення об’ємів зберігання палива,  збільшення 

надходжень у місцевий та державний бюджет. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

На проммайданчику передбачено використання п'яти наземних резервуарів об'ємом 1000 м
3
, 

десяти резервуарів об'ємом 50 м
3
. 

Залізнична естакада обладнана шістьма зливними пристроями, які забезпечують нижній злив 

нафтопродуктів з залізничних цистерн. Насосна станція забезпечує злив із залізничних цистерн у 

будь-який наземний резервуар. 

Для відпуску нафтопродуктів передбачений майданчик з можливістю заправки одночасно 

чотирьох бензовозів через стояки автоналиву. 

Дощові стоки відводяться по лотках автопроїздів і майданчиків в сторону дощоприймачів і 

далі на очисні споруди. 

У зв'язку з виробничою необхідністю на складі нафтопродуктів передбачається установка 

додаткових резервуарів для зберігання палива РГС-75, будівництво навісу для існуючих 

роздавальних пристроїв для верхнього наливу палива НС-100 та будівництво паливно-роздавальної 

колонки на три роздавальних пістолета. 

Об’єм в резервуарів РГС-75 становить 75 м
3
 кожен. Два резервуари передбачаються для 

зберігання бензину А-95, річний обсяг резервуарів зберігання палива складає: одного - 160 м3, 

другого – 180 м
3
. Два інших резервуара передбачаються для зберігання бензину А-92, річний обсяг 

резервуарів зберігання палива складає по 350 м
3
 кожен. Проектована площа забудови для додаткових 

резервуарів становить 116,8 м. 

Для заправки штатного транспорту підприємства передбачається установка окремої паливно-

роздавальної колонки (ТРК) на три заправних крана (пістолета) з одним видатковим резервуаром.  

Проектована площа забудови ТРК становить 4,2 м. Колонка одночасно може заправляти 1 

автомобіль. Продуктивність колонки 2,4 м
3
/год. Обсяг реалізації нафтопродуктів становить: бензину 

А-92 - 112,5 м
3
, А- 95 - 125 м

3
, дизельного палива - 118,7 м

3
. 

Резервуар для зберігання палива, який входить в систему проектованої ТРК має загальний 

обсяг 25 м
3
 (трисекційним: одна секція для зберігання бензину А-92 (6 м

3
);  друга для зберігання 

бензину А-95 (10 м
3
); третя для зберігання дизпалива (9 м

3
)),  підземний з необхідною технологічною 

розводкою трубопроводів і засувок. 

Проектована ТРК являє собою каркасну конструкцію обшиту з трьох сторін профільованим 

металевим листом. Покриття ТРК також з профільованого листа. 

Будівництво навісу для існуючих роздавальних пристроїв НС-100 для верхнього розливу 

палива викликане необхідністю комфортної та безпечної роботи обслуговуючого персоналу в будь-

яких погодних умовах. 

Проектована площа забудови навісу (горизонтальна проекція) становить 176 квадратних 

метрів. 

Режим роботи складу нафтопродуктів цілодобовий, 365 днів у році. Обслуговування 

проектованих об'єктів передбачається існуючим штатом (кількість працюючих осіб 28). 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

- Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично-

допустимі концентрації. 

- Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі 

житлової забудови. 

- 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.  

- Дотримуватися правил приймання стічних вод в систему каналізації міста. 

- Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки (код об’єкта підвищеної небезпеки в 

Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки – 12.31313654.02.2Д).  

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтернативи 1 

- Містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об’єкта будівництва; 

- Розмір санітарно-захисної зони; 

- Протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 
щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається (див.п3). 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних 

доріг і шляхів до об’єкту будівництва. Об’єкт, що проектується, буде підключений до всіх, 

необхідних для нормального функціонування, міських інженерних мереж. 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 

Аналогічно технічній альтернативі 1 

щодо територіальної альтернативи 1 

Здійснення благоустрою, висадка зелених насаджень. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається (див.п3). 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат і мікроклімат – вплив відсутній; 

Геологічне середовище – негативних явищ не передбачається; 

Земельні ресурси – діяльність передбачається в межах відведеної земельної ділянки; 

Грунти – вплив незначний з урахуванням запропонованих заходів, що виключають 

можливість забруднення ґрунту аварійними витоками нафтопродуктів, використання твердих 

проїздів; 

Атмосферне повітря – при будівництві – тимчасові викиди від роботи будівельної техніки, 

зварювальні роботи, фарбувальні роботи та пересипка грунту. При експлуатації – чотири резервуара 

для зберігання бензину і дизпалива, заправна колонка для видачі бензину і дизпалива, трисекційний 

резервуар для зберігання бензину і дизпалива; 

Водні ресурси – вплив незначний: використання води на господарсько-побутові та виробничі 

потреби, виробничі стоки перед скиданням підлягають попередньому очищенню; 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – площадка не розміщується у межах території 

та об’єктів природно-заповідного фонду. Зелені насадження, що підлягають знесенню, відсутні; 

Навколишнє соціальне середовище – негативних впливів не передбачається – передбачені 

відрахування до місцевого бюджету, покращення послуг для населення; 

Навколишнє техногенне середовище – негативних впливів не передбачається; 

Відходи виробничі та побутові – вплив незначний: при здійснені будівельних робіт – 

будівельне сміття, при експлуатації – побутові та виробничі відходи, з визначенням їх кількості, 

класу небезпеки, місця тимчасового зберігання та утилізації. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Можливий частковий шумовий та вібраційний вплив на межі санітарно-захисної зони 
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 значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» (абз.2 пункт 4 частина 3 стаття 3). 

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 

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. 

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 

документ дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт (стаття 37 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», та  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та інші документи дозвільного характеру у сфері охорони довкілля  
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Департаментом екології та 

природних ресурсів ОДА  
(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 ОДА, вул. Лабораторна, 69, 

Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, 097 599 76 05; 096 512 94 24.  
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 


