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

                                                       Код  ЄДРПОУ 30001532                                                          
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:    50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності,  
70, тел.: (056) 492 97 50
Фактична адреса:   Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Маяковського, 139  

(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.
             Нове  будівництво  Автомобільного  заправного  комплексу  за  адресою:  
Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Маяковського, 139.

             На  автомобільному  заправному  комплексі  (у  подальшому  -  АЗК),  який  
проектується,  передбачається  здійснювати  приймання,  зберігання  у  підземних
резервуарах і продаж пального для автомобільного транспорту, а саме: трьох марок
бензину, однієї марки дизельного палива і однієї марки скрапленого вуглеводневого
газу  (у  подальшому  —  СВГ).  Заплановано  облаштування  посту  для  заряджання
електричного автомобільного транспорт  у   і посту для підкачування шин. Крім того,  

1



планується  обслуговування  водіїв  і  пасажирів  (включаючи  маломобільні  групи
населення) з влаштуванням у будівлі операторної магазину і кафе.

Режим роботи АЗК — цілодобовий. Термін експлуатації будівлі операторної АЗК —
60 років. Термін експлуатації резервуарів — 40 років.

Технічна альтернатива 1.
             Технічною  альтернативою  1  передбачається,  що  фізичний  об'єм  чотири-  
секційного підземного резервуару для зберігання рідкого моторного палива складає
70 м.куб.,  а  фізичний об'єм підземного резервуару для зберігання СВГ складає 20
м.куб.

Технічна альтернатива 2.
             У  якості  технічної  альтернативи  2  розглядається  облаштування  наземного  
резервуару  для зберігання  СВГ.  Таке  рішення  здатне несуттєво  знизити  загальну
вартість  обладнання  і  будівельних  робіт,  оскільки  максимальний  фізичний  об'єм
резервуару  складе  10  м.куб.  і  відпаде  необхідність  улаштування  котловану  для
резервуару  СВГ.  Водночас  збільшується  навантаження  на  екологічну  складову,
оскільки  зросте  частота  доставки  СВГ  на  АЗК,  збільшиться  кількість  операцій
зливання СВГ з автомобільного резервуару в стаціонарний резервуар, що приведе до
зростання обсягу викидів скрапленого газу в атмосферне повітря. Крім того, наземні
резервуари  менш  захищені  від  дії  сонячних  променів,  що  впливає  на  зміну
температури СВГ у резервуарі і, як наслідок, зростання тиску СВГ. Під час такого
зростання  тиску  можливі  додаткові  викиди надлишку  газу  у  атмосферне  повітря
шляхом  спрацювання  запірно-скидного  клапану,  який  передбачено  конструкцією
резервуара для запобігання виникненню аварійних ситуацій.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
             Будівництво  Автомобільного  заправного  комплексу  планується  на  
орендованій  земельній  ділянці  площею  0,3003  га,  розташованій  за  адресою:
Дніпропетровська  область,  м.  Жовті  Води,  вул.  Маяковського,  139.  Кадастровий
номер земельної ділянки   1210700000:01:322:0020.  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
             Не розглядається.  Розміщення АЗК на даній земельній  ділянці  відповідає  її  
цільовому  призначенню  та  вимогам  протипожежних,  санітарних  та  екологічних
норм. Недоцільно розглядати інше місце провадження планованої діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
             Нове  будівництво  автомобільного  заправного  комплексу  АЗК  надасть  
можливість забезпечити заправку автомобільного транспорту у місті Жовті Води і
транзитного транспорту широким асортиментом якісного автомобільного палива, у
тому  числі  —  скрапленого  вуглеводневого  газу.  Крім  того,  на  перспективу,
передбачено  станцію  заряджання  електромобільного  транспорту.  Результат
планованої  діяльності  забезпечить  інфраструктурний  розвиток  міста  і  району
завдяки створенню кваліфікованих робочих місць та залученню компаній в сфері
будівництва, супутніх дилерських мереж, транспортних компаній, компаній в сфері
технічного обслуговування тощо. Буде покращено соціально-економічний стан міста
та району завдяки відрахуванням в бюджет податків під час здійснення планованої
діяльності.
             Реалізація  проектних  рішень  за  сучасною  технологію  та  використанням  
високоякісного  технологічного  обладнання  від  провідних  виробників  дозволить
забезпечити будівництво і експлуатацію АЗК з мінімальним впливом на довкілля.
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5.  Загальні  технічні  характеристики,  у  тому  числі  параметри  планованої  діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
             На  відведеній  земельній  ділянці  проектом  передбачено  розташування  
наступних об’єктів та споруд:
-  одноповерхова  будівля  операторної  АЗК  площею  155,5  м  2   (у  складі  якої,  окрім  
іншого, є санвузол для маломобільних груп населення);
- навіс над заправними колонками;
- підземний двостінний резервуар для рідкого моторного палива, чотири-секційний,
загальним об'ємом 70 м.куб. (по 17,5 м.куб. для кожного виду палива);
- одна заправна колонка для рідкого моторного палива (двостороння, по 4 заправних
крани на сторону);
- підземний резервуар для скрапленого вуглеводневого газу об'ємом 20 м.куб.
-  одна  заправна  колонка  для  СВГ  (двостороння,  по  1  заправному  кранові  на
сторону);
- пост підкачування шин;
- пост заряджання електромобілів;
- майданчик для сміттєвих контейнерів;
- місця для висадки і посадки пасажирів
-  автомобільна  парковка  на  7  автомобілів,  у  тому  числі  на  1  автомобіль  для
маломобільних груп населення;
- електронне цінове табло (стела);
- пожежний щит;
- пожежний резервуар;
- блискавкоприймачі.
             У будівлі операторної АЗК передбачається влаштування магазину з товарами  
промислової  і  продовольчої  (фасовані,  в  упаковці)  груп  і  кафе  для  швидкого
харчування відвідувачів.
             Підключення  зовнішніх  мереж  електропостачання  планується  здійснити  з  
дозволеною  потужністю  35  кВт.  Водопостачання  —  від  існуючої  міської  мережі.
Підключення  побутової  каналізації  та  каналізації  збору  поверхневих  стоків
планується здійснити до міських каналізаційних мереж.
             Річна  реалізація  палива  становитиме:  бензинів  —  1825  м.куб.,  дизельного  
палива — 620 м.куб., СВГ — 480 м.куб.
             Доставка  нафтопродуктів  на  АЗК  передбачається  автоцистернами.  Злив  
пального із автоцистерн до резервуара відбувається через герметичні зливні муфти,
які  знаходяться  над  резервуарами.  Технологічна  частина  для  АЗК  включає  всі
необхідні технічні пристрої (дихальна арматура з клапанною системою, арматура для
метроштоку,  противибухові  пристрої,  технічні  пристрої  для  запобігання
переповненню ємностей при зливі нафтопродуктів, запобіжними клапанами, а також
прилади  електронного  контролю  рівня  пального.  Проектом  передбачено  захист
резервуарів від корозії.
             Передбачено санітарно-захисну зону 50 метрів.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
-  по  забрудненню  атмосферного  повітря  –  значення  гранично  допустимих
концентрацій  (ГДК)  забруднюючих  речовин  в  атмосферному  повітрі  населених
пунктів;
- по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу;
-  по  загальним  санітарним  нормам  -  санітарні  розриви  при  забудові  міських
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територій, зони санітарної охорони;
- по акустичному та шумовому, електромагнітному впливу - допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2:
-  по  забрудненню  атмосферного  повітря  –  значення  гранично  допустимих
концентрацій  (ГДК)  забруднюючих  речовин  в  атмосферному  повітрі  населених
пунктів;
- по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу;
-  по  загальним  санітарним  нормам  -  санітарні  розриви  при  забудові  міських
територій, зони санітарної охорони;
- по акустичному та шумовому, електромагнітному впливу - допустимі рівні шуму.
Альтернатива 2 передбачає зростання обсягів викидів забруднюючих речовин СВГ в
атмосферне  повітря  за  рахунок  збільшення  кількості  операцій  зливання  у
резервуари і можливого спрацювання запобіжного клапану.

щодо територіальної альтернативи 1:
- містобудівні умови та обмеження;
- розмір санітарно-захисної зони;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається в зв'язку з наявним договором оренди земельної ділянки.

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

щодо технічної альтернативи 1:
             Згідно з проектним рішенням, на даній ділянці виконується виїмка землі під  
фундамент  операторної  і  резервуарів  рідкого  моторного  палива  і  СВГ.  Під  час
проведення  заходів  з  благоустрою  території  для  озеленення  передбачено
влаштування газону. 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:
             Передбачається виїмка землі під фундамент операторної і резервуарів рідкого  
моторного  палива.  Під  час  проведення  заходів  з  благоустрою  території  для
озеленення передбачено влаштування газону. Площа зеленого газону зменшиться за
рахунок  облаштування  наземного  резервуару  СВГ.  Проектні  рішення  в  період
будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту
та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 1:
             Ділянка для розміщення АЗК знаходиться у оренді; плановане використання  
погоджене з Жовтоводською міською радою, КП «Жовтоводський водоканал» ДОР”,
КП  “Чисте  місто”  Жовтоводської  міської  ради,  ПрАТ  “Центральна  енергетична
компанія”.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається в зв'язку з наявним договором оренди земельної ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
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щодо технічної альтернативи 1:
             Джерелами  потенційного  впливу  на  довкілля  АЗК,  що  проектується,  буде  
технологічне  обладнання  АЗК  -  дихальні  клапани  підземних  резервуарів  для
зберігання  нафтопродуктів,  паливороздавальна  і  газороздавальна  колонки,
технологічні  процеси  зі  скрапленим  вуглеводневим  газом  (зливний  рукав,
запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна рукав газової колонки,
продувні свічки насосу), вентиляційні канали кафе, автотранспорт, який заїжджає та
виїжджає з території АЗК.
Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об'єкту:
- на геологічне середовище – можливо незначний, тимчасовий;
-  на повітряне середовище – викиди парів бензину,  вуглеводневої  фракції,  оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;
- на клімат та мікроклімат – можливо незначний, тимчасовий;
- на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків;
- на техногенне середовище – можливо незначний, тимчасовий;
-  на  соціальне  середовище  –  вивчається  через  механізм  публікації  в  ЗМІ  та
громадських обговорень;
- на рослинний та тваринний світ – зелені насадження на ділянці відсутні, цінних
насаджень на території не виявлено, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи
міграції тварин та птахів відсутні;
-  на  ґрунт  –  незначним  джерелом  забруднення  може  стати  будівельне  сміття  та
паливно-мастильні  матеріали  від  роботи  будівельних  механізмів.  З  метою
запобігання  негативного  впливу  на  ґрунт  проектом  передбачається  оснащення
будівельного  майданчику  контейнерами  для  побутових  і  будівельних  відходів  і
вивезення їх на полігон побутових відходів.

щодо технічної альтернативи 2
             Джерелами  потенційного  впливу  на  довкілля  АЗК,  що  проектується,  буде  
технологічне  обладнання  АЗК  -  дихальні  клапани  підземних  резервуарів  для
зберігання  нафтопродуктів,  паливороздавальна  і  газороздавальна  колонки,
технологічні  процеси  зі  скрапленим  вуглеводневим  газом  (зливний  рукав,
запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправний рукав газової колонки,
продувні свічки насосу), вентиляційні канали кафе, автотранспорт, який заїжджає та
виїжджає з території АЗК. У даному випадку величина викидів у атмосферне повітря
парів СВГ може бути значно більшою, ніж за альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1:
             Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території  
ведення  господарської  діяльності  по  вул.  Маяковського,  139  в  м.  Жовті  Води
Дніпропетровської  обл.  Вказана  земельна  ділянка  не  заходиться  в  ЗСО  водних
обєктів. СЗЗ для данного об’єкту витримується. Викиди від АЗК, що проектується,
рівні шуму, вібрації,  ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань
на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається в зв'язку з наявним договором оренди земельної ділянки.               

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
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впливу на довкілля ”)
             Планована  діяльність  з  Нового  будівництва  Автомобільного  заправного  
комплексу  за  адресою:  Дніпропетровська  область,  місто  Жовті  Води,  вулиця
Маяковського,  139,  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 пункт
4 , абзац 2 .  

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  ОВД  у  відповідності  із  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
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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 згідно статті 37 Закону України              

                    «Про регулювання містобудівної діяльності»                                  

(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 природних ресурсів__________________

_____________Дніпропетровської обласної державної адміністрації  ,________________  
(найменування уповноваженого органу, 

______49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69        Email:      ecology@adm.dp.gov.ua______  
поштова адреса, електронна адреса,

    (096) 51  2-94-24          
номер телефону та контактна особа)
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