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висновок. .з ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до
статей 3, 6-7, 9 і 14 * Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
планованої діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю (далі -
ТОВ) «УТН ЧЕРНІГІВ» код ЄДРПОУ 32818301, «Будівництво
багатопаливної автозаправної станції з автомийкою на орендованій земельній
ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а ум. Чернігові» встановлено:

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.
Планованою діяльністю є будівництво багатопаливної автозаправної

станції з автомийкою на орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи,
66а у м. Чернігові (далі - БП АЗС) до складу якої входитимуть: будівлі
операторської з автомийкою на 2 пости, навіс з двома паливороздавальними
колонками (далі - ПРК) рідкого моторного палива (бензин, дизельне пальне),
підземний склад зберігання палива: резервуари для рідкого моторного палива
(V=4x20 м3) та для аварійного проливу (V=lxl0 м3), стаціонарний модуль для
заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутаном)
(далі - МЗАЗГ) «Шельф 1-1ОН/1/100-2 LPG» з надземним резервуаром
(V=9,96 м3) та колонкою «Шельф 100-2 LPG», локальні очисні споруди
дощових вод ТОВ «ОЛВ Київ», пожежний щит (три комплекти),



інформаційно-цінове табло, майданчик для висадки пасажирів, майданчик
для сміттєзбірників, дорожні знаки.

Будівництво БП АЗС планується на орендованій земельній ділянці,
згідно договору оренди земельної ділянки від 26.07.2017 р. No 2514, щодо
передачі Чернігівською міською радою (орендодавець) земельної ділянки
площею 0,3642 га в оренду ТОВ «УТН-ЧЕРНІГІВ». Витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку від 16.08.2017 р. № НВ-
7405230682017. Кадастровий номер земельної ділянки
7410100000:01:036:0514. Цільове призначення земельної ділянки - для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Категорія земель - землі
житлової та громадської забудови. Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 30.08.2017 р.,
індексний номер 95794436, згідно з яким зазначено актуальну інформацію
про державну реєстрашю:

- Вид іншого речового права - право оренди земельної ділянки;
- Суб'єкт іншого речового права- орендар ТОВ «УТН - ЧЕРНІГІВ».
Планованою діяльністю передбачається будівництво БП АЗС з

автомийкою на орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а у
м. Чернігові, а саме:

- Автомобільної заправної станції (далі - АЗС) розрахованаї на 250
заправок на добу марками бензину - А-92, А-95, А-95 «Преміум» та
дизельним пальним;

- Автомобільного газозаправного пункту (далі - АГЗП) для заправлення
автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (далі - ЗВГ) - 200 заправок на
добу;

- Мийки автомобілів на 2 пости, потужність обслуговування 16-20
автомобілів на добу.

Зберігання палива передбачено в 4-х підземних двостінних металевих
резервуарах загальним об'ємом 80 мз - для бензину та дизпалива. Резервуари
виконанні з подвійною оболонкою типу «термос» та обладнані системою
повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з
клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення
ємкості при зливі нафтопродуктів. Зберігання ЗВГ передбачено в одному
окремому наземному резервуарі об'ємом 9,96 мз.

Запас палива по кожному резервуару:
• Резервуар V=20 мз з бензином А-92;
• Резервуар V=20 мз з бензином А-95;
• Резервуар V=20 мз з бензином А-95 «Преміум»;
• Резервуар V=20 мз з дизельним пальним;
• Резервуар V=9,96 мз з ЗВГ (пропан-бутан);
• Резервуар V=1 О мз для збору аварійного проливу бензину та

дизельного пального.
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Загальна ємність резервуарів зберігання нафтопродуктів - 99 ,96 м3.

Отже, за потужністю АЗС відноситься до типу А-роздільне (традиційне),
категорія АЗС по потужності та кількості заправок за годину - П - середня.

При заправленні автомобілів через ПРК застосована система -
повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація).
Для цього ПРК обладнана спеціальним паливно-роздавальними кранами, що
пристосовані до вловлювання парів бензину, що витісняються з бака
автомобіля при наповнені його паливом. По коаксіальному рукаву пари
поступають до помпи, сполученої з трубопроводом, що з'єднує ПРК з
парогазовим середовищем резервуара.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів
витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз
(пароповернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в
навколишнє середовище. Резервуари зберігання палива оснащені дихальними
клапанами.

При проєктуванні БП АЗС застосована сучасна технологічна схема
заправлення автотранспорту, з використанням надійного сучасного
обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та

. . ..сигналізагш.
Згідно з вимогами «Державних санітарних правил планування та

забудови населених місць ДСП No 173-96» (далі - ДСП) п.5.32 - нормативний
санітарний розрив від джерел забруднення атмосферного повітря АЗС до
житлових будинків з прибудинковими територіями, споруд громадського та
адміністративного призначення становить - 50 м.

Нормативна СЗЗ - 50 м для даної АЗС - витримується.
Оскільки планованою діяльністю передбачається розміщення АГЗП на

території запланованої АЗС, СЗЗ БП АЗС приймаємо - 50 м.
Житлова забудова знаходиться на відстані 73 м від джерел забруднення

БП АЗС, де показники максимальних приземних концентрацій з врахуванням
величин фонових концентрацій забруднюючих речовин не перевищують
гранично допустимих концентрацій речовин населених місць, що свідчить
про те, що об'єкт планованої діяльності не чинитиме негативного впливу на

' .здоров я 1 умови проживання населення.
Інженерне забезпечення об' єкта:

Водопостачання. Для водопостачання будівельного майданчика протягом
провадження підготовчих та будівельних робіт передбачається привезення
води шдприємством за договором.

Водозабезпечення об'єкту планованої діяльності передбачається шляхом
. . .. . . . .шдключення до існуючоі мережі водопроводу за відповідними технічними

умовами Приватного акціонерного товариства (далі - ПрАТ) «Чексіл -
автосервіс» від 08.11.2018 р.

В процесі мийки автомобілів передбачається повторне використання
води після очищення з оборотної системи водопостачання автомийки. При
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повному заповненн~ оборотної системи водопостачання обсяг води
складатиме 2,0 м3.

Обсяг водоспоживання (після повного заповнення системи оборотного
водоспоживання автомийки) складається з потреб на:

- господарсько-питні потреби будівлі - 0,5 м3/добу;
- підживлення системи опалення будівлі - 0,01 м3/добу;
- підживлення системи оборотного водоспоживання автомийки

0,4 м3/добу.
Господарсько - побутова каналізація. Протягом шдготовчих та
будівельних робіт передбачається ємність для збору та накопичення
побутових стічних вод.

В процесі провадження планованої діяльності щодо експлуатації БП
АЗС очікується утворення господарсько побутових стічних вод від
сантехобладнання операторної та автомийки. Відведення господарсько
побутових стоків передбачається у мережі каналізації, відповідно до
технічних умов ПрАТ «Чексіл-автосервіс» від 08.11.2018 р. Планованою
діяльністю передбачається відведення господарсько-побутових стічних вод
самопливом в існуючі мережі каналізації 0 150 мм по вул. Івана Мазепи,

. .
зпдно отриманих технічних умов.
Дощові та талі води. Планованою діяльністю передбачається улаштування
системи збору дощових та талих вод з направлення їх на очищення, до якої
входять:

- полімербетонні канали з решітками для збору поверхневого стоку;
. .. . ...

- КОЛОДЯЗІ ДОЩОВОl канал1зац11;
. .

- колодязь - шсковловлювач з пдрозатвором;
- система трубопроводів 0 1 ОО 200 мм 1з пошвшшхлоридних

каналізаційних труб;
- локальні очисні споруди (далі ЛОС) ОЛВ - 10 виробництва

ТОВ «ОЛВ-Київ».
Для очистки поверхневих дощових стоків проєктом передбачено

застосування очисних споруд дощових вод «ОЛВ - 10» (виробництво фірми
«ОЛВ-Київ»), потужністю 10,0 л/сек.

Згідно інформації, зазначеної у Звіті з оцінки впливу на довкілля, площа
водозбору- 0,2304 га, розрахункова витрата дощових вод - 26,06 л/сек,
витрата дощових вод, які направляються на очищення - 8,34 л/с.

Вміст забруднювальних речовин у дощових та талих водах, які
утворюються на площі водозбору на території БП АЗС, становить: зважені
речовини - 500 мг/л, нафтопродукти - 40 мг/л. Після очищення на очисних
спорудах ОЛВ-1 О концентрації забруднень зменшиться та становитимуть:
зважені речовини - 12 мг/л, нафтопродукти - 0,3 мг/л.

Дощові та талі води після очищення на ЛОС передбачається скидати в
існуючий зливовий колектор по вул. Івана Мазепи відповідно до технічних
умов Комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради від
06.07.2018 р. No 22.
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Опалення. Опалення БП АЗС з автомийкою планується автономне 1з
. .

використанням водонагртвального електричного наспнного котла
«ПРОТЕРМ RAY-21K (СКАТ)» потужністю N=21 кВт з підключенням до
електромережі з напругою З 80 В.
Вентиляція та кондиціювання. Вентиляція та кондиціювання приміщень
операторної передбачено із застосуванням систем припливної і витяжної
вентиляції у всіх приміщеннях. Вентиляція мийного залу передбачається з
механічним спонуканням (приплив і витяжка).

Річна потреба в електроенергії становитиме 128 тис. кВт год.
Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської

облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:
вплив на атмосферне повітря під час реалізації планованої. .

ДІЯЛЬНОСТІ:

Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище
супроводжується утворенням викидів забруднюючих речовин при:

- проведенні будівельних робіт (робота двигунів внутрішнього згорання
(далі - ДВЗ) будівельних машини та механізмів, зварювальні роботи, тощо) -
вплив тимчасовий;

- при експлуатації - надходження забруднюючих речовин в атмосферне
повітря при виконанні технологічних операцій на БП АЗС.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на БП АЗС є:
- NoNo 1, 2, З, 4 - дихальні клапани резервуарів для зберігання бензинів

А-92, А-95, А-95 «Преміум», дизельне паливо;
- № 5, б - заправний майданчик (паливо роздавальні колонки - 2 шт);
- № 7, 8, 9 - при проведенні технологічних операцій на АГЗП;

Джерелами впливу на атмосферне повітря є:
- організовані джерела - дихальні клапани резервуарів зберігання:

бензинів (забруднююча речовина: пари бензину), дизельного палива
(забруднююча речовина: вуглеводні граничні С12-С19) та дихальний клапан
резервуару ЗВГ (забруднююча речовина: пропан, бутан, адорант).

- неорганізовані джерела - заправний майданчик (забруднюючі
речовини: пари бензину, вуглеводні граничні С12-С19); АГЗП (забруднюючі
речовини: пропан, бутан, адорант), автотранспорт (забруднюючі речовини:
вуглецю оксид, сажа, азоту діоксид, сірки, діоксид, вуглеводні).

. . .. .- неоргаюзоване площинне джерело викидів - автотранспорт, за~зд 1
виїзд на території АЗС та пост технічного обслуговування.

Джерелами потенційного впливу запроєктованої БП АЗС з АГЗП на
навколишнє середовище є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани
підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик
ПРК, технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на
резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні
свічки насосу), автотранспорт - заїзд та виїзд з території БП АЗС.
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вплив на водне середовище шд час реалізації планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

При виконанні будівельно-монтажних робіт, вплив носить тимчасовий
характер.

В процесі експлуатації планованої діяльності, згідно технологічного
регламенту, скид в поверхневі водні об' єкти не передбачається.

Очікується утворення стічних вод:
- господарсько-побутових стічних вод з наступним їх скиданням у

. ... . . .мережу каналізацп, ВІДПОВІДНО до технічних умов;
- мийних вод з автомийки, які передбачаються використовуватися в

оборотній системі водопостачання мийки без скиду в мережі каналізації;
- дощових вод з території БП АЗС, які забруднені нафтопродуктами з

направленням їх на ЛОС з метою очищення та скидання в існуючу мережу.. . ... . . .зливовоі каналізацп, ВІДПОВІДНО до технічних умов.
- вплив на грунти під час реалізації планованої діяльності:
Земельна ділянка планованої діяльності освоєна, наявна існуюча будівля

магазину з під'їздом з асфальтобетонного покриття, які протягом
підготовчих робіт підлягають демонтажу та розбиранню.

Незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та
паливно-мастильні матеріали (далі - ПММ) від роботи будівельних

. .
механізмів.

Земляні роботи планування території із завезенням мшерального та
рослинного грунту загальним обсягом 2374 т. З метою запобігання
негативного впливу на грунт проєктом передбачаються заходи щодо
збереження рослинного шару грунту.

поводження з відходами:
Період будівництва складатиме б місяців - 132 днів (22 дні на місяць).
Роботи передбачаються здійснювати у 1 зміну при максимальній

кількості працюючих 29 чоловік.
Земельна ділянка планованої діяльності освоєна, наявна існуюча будівля

магазину з під'їздом з асфальтобетонного покриття, які протягом
підготовчих робіт підлягають демонтажу та розбиранню.

Відходи у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт.
Відходи 4 класу:
- тверді побутові відходи (далі - ТПВ) - 1,15 т;
- будівельні відходи внаслідок демонтажу існуючих будівель і споруд

(бій цегли, матеріалів стінових - 6,53 т, бій скляних матеріалів - 0,44 т,
уламки а/б покриття - 0,54 т) - планується вивезення на полігон ТПВ
місцезнаходження: Новобілоуська сільська рада Чернігівського району
Чернігівської області (0,7 км на південь від м. Чернігова), згідно Реєстру
місць видалення відходів Чернігівської області.

- огарки електродів - 0,008 т - передаватимуться підприємствам, які
мають ліцензію на збір, заготівлю та переробку брухту чорного або
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кольорового металів, та внесені до Реєстру об' єктів оброблення та утилізації
. .

ВІДХОДІВ.

Складування і накопичення будівельних та ТПВ, від персоналу
збиратиметься в контейнери на спеціально відведеному майданчику.

В процесі експлуатації об' єкта планованої діяльності очікується
утворення твердих, рідких та пастоподібних відходів.

Відходи 3 класу:
-тверді відходи (пісок, забруднений залишками нафтопродуктів

0,385 т/рік; осад з ЛОС зливових стоків та автомийки (агрегатний стан
тверді) - 9,6 т/рік; матеріали пакувальні, адсорбенти, матеріали обтиральні та
фільтрувальні, одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений -
0,27 т/рік);

- рідкі відходи (емульговані нафтопродукти очисних споруд (рідини,
які містять нафтопродукти) - 0,33 т/рік; підтоварні нафтомістні води (рідини,
які містять нафтопродукти) - О ,3 5 т/рік; рідини, які містять нафтопродукти
(відпрацьована вода у оборотній системі - 560 ... 700 м3/рік);

- пастоподібні відходи - шлам зачищення резервуарів - 0,21 т/рік.
Відходи 3 класу небезпеки передбачається утилізувати за відповідними

. . . . . .
договорами з шдприємствами, які мають відповідну лщензію.

Відходи 4 класу:
- тверді відходи (відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з

урн) - 1,47 т/рік; відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць
загального використання - 0,45 т/рік.

Відходи 4 класу небезпеки передбачається вивезення на полігон ТПВ
місцезнаходження: Новобілоуська сільська рада Чернігівського району
Чернігівської області (0,7 км на південь від м. Чернігова), згідно Реєстру
місць видалення відходів Чернігівської області.

вплив шумового, вібраційного, світлового, теплового та
радіаційного забруднення на довкілля:

В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу
буде працююча будівельна техніка.

Перелік одночасно працюючої будівельної техніки під час будівництва:
екскаватор - 1 шт., бульдозер - 1 шт., автокран - 1 шт.

Рівень шуму на відстані найближчої житлової забудови від джерел
утворення шуму при будівництві (Lлтер 73 м = 57,03 дБа) в межах допустимих
рівнів звуку на території житлової забудови, відповідно до вимог ДСП 173-96
(вдень Lлмлкс = 70 дБа, вночі Lлмлкс= 60 дБа).

Вплив під час проведення будівельних робіт - помірний, в межах
допустимих рівнів звуку, контрольований.

Для зниження рівня шуму передбачено заходи:
- проведення робіт в денний час доби;

. . . . . . ..- утримання механізмів в справному стаю, вщповідшсть 1х шумових та
вібраційних характеристик технічним характеристикам;

- виключення постійного контакту із вібруючими поверхнями;
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- забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.
Проведений розрахунок показує, що рівень звукового тиску у

розрахунковій точці не перевищує нормативно допустимий рівень.
Негативний вплив під час проведення будівельних робіт можна оцінити

як помірний.
Об'єкт планованої діяльності не випромшює ультразвукові,

електромагнітні або іонізуючі хвилі.
Таким чином, виходячи з наведених оцінок впливу на природне

середовище, вплив планованої діяльності при будівництві є допустимим та
контрольованим.

Джерела виникнення світлового, теплового та радіаційного забруднення
на проєктованому об'єкті відсутні.

вплив на флору і фауну під час реалізації планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ:

На період експлуатації об'єкта негативного впливу на рослинний та
тваринний світ не відбуватиметься. В зоні впливу об' єкта планованої
діяльності відсутні об' єкти природно - заповідного фонду і територій,
перспективні для заповідання (зарезервовані з цією метою), наземні, водні і

. . . . ..повпряш шляхи міграцц тварин.
Земельна ділянка знаходиться в межах міста Чернігова, освоєна. Місця

постійного перебування представників фауни безпосередньо на території
об' єкта відсутні, внаслідок ведення виробничої діяльності.

Передбачається благоустрій території.
Дороги, проїзди та пішохідні доріжки передбачається влаштувати з

асфальтобетонним покриттям.
Вільні ділянки будуть озеленені травою.

вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної
спадщини під час реалізації планованої діяльності:

На матеріальні об' єкти, що включають архітектурну, археологічну, та
культурну спадщину - негативних впливів не передбачається через їхню

. .відсуппсть.
Вплив на соціально-економічні умови району очікується позитивний.
Будівництво БП АЗС з дільницею автомийки забезпезпечить створення

додаткових робочих місць для місцевого населення, що збільшить
надходження коштів у місцевий і державний бюджет, а також наддасть
можливість власникам автомобілів отримати послуги з мийки автомобілів та.. .1х заправлення якісним паливом,

а також з урахуванням усієї інформації та відсутності зауважень і
пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про
громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового
врахування або обгрунгованого відхилення зауважень і пропозицій є
невід'ємною частиною цього висновку), вважає допvстимим
провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

8



. . . .
за результатами анашзу звпу з ошнки впливу на довкілля встановлено,

що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря,
а саме від ДВЗ автотранспорту в атмосферне повітря виділятимуться
наступні забруднюючі речовини: викиди парів бензину, фракції вуглеводнів
С12 - С19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену,
парів пропан-бутану. За розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в
надземному шарі, їхні концентрації не перевищуватимуть О, 1 ГДК, тому

. .. . . .вплив від планованої діяльності очікується незначним та допустимим.
Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження

з відходами є незначним та допустимим.
Вплив на водні ресурси, земельні ресурси та грунти, кліматичні фактори

не передбачається. Планована діяльність відповідає вимогам та положенням
чинного природоохоронного законодавства, вплив на довкілля визначається
допустимим.

На території планованої діяльності відсутні об' єкти природно
заповідного фонду, об' єкти архітектурної, археологічної та культурної
спадщини, дитячі, спортивні, лікувально-оздоровчі установи та інші суб' єкти
господарювання.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:
1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови

використання території та природних ресурсів під час виконання
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а
саме:

1.1. Здійснювати плановану діяльність «Будівництво багатопаливної
автозаправної станції з автомийкою на орендованій земельній ділянці по
вул. Івана Мазепи, 66а у м. Чернігові» в межах земельної ділянки за
кадастровим номером 7410100000:01:036:0514 площею 0,3642 га;

1.2. Підготовчі та будівельні роботи здійснювати з дотриманням вимог
природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту
навколишнього природного середовища, земель, надр, водних об' єктів,
атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу від забруднення та
пошкодження;

1.3. Не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;
1.4. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи, згідно ДБН А.3.1-5-

2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН В.2.5-20:2018
«Газопостачання»;

1. 5. Забезпечити регулювання викидів шкідливих речовин в
атмосферу, згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

1.6. Провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря та отримати в установленому законом порядку дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

1. 7. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ;
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1.8. Забезпечити дотримання вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація.
Зовнішні мережі та споруди» при будівництві та експлуатації ЛОС дощових
стоків;

1. 9. Забезпечити раціональне використання водних ресурсів та
скорочення витрат води;

1.1 О. Не допускати потрапляння господарсько-побутових стічних вод
. . . .

шдприємства в шдземні водоносні горизонти;
1.11. Не допускати забруднення нафтопродуктами грунтів на території

АЗС та прилеглій території;
1.12. Поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону

України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених
договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами,
у тому числі, з небезпечними;

1.13. Дотримуватись відповідних допустимих значень шумового
забруднення на межі витриманої нормативної СЗЗ, встановлених ДСН
3.36.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку», ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та
проектування захисту від шуму сельбищних територій» та ДБН В.1.1-31-2013
«Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

1.14. Дотримуватись Державних санітарних норм виробничої загальної
та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми
виробничої загальної та локальної вібрації»);

1.15. Забезпечити збереження тиші в районі житлової забудови в
вечірній та нічний час, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 19.06.1996 р. No 173 «Про затвердження Державних правил планування та
забудови населених пунктів»;

1.16. Забезпечити виконання Правил улаштування електроустановок
(ПУЕ) при монтажі електричних мереж;

1.1 7. Забезпечити максимальне збереження флори і фауни;
1.18. Після закінчення будівельних робіт здійснити благоустрій...територн .

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх
наслщків, а саме:

2 .1. У разі виникнення нештатних ситуацій (аварія, несправність, інша
подібна позаштатна ситуація) забезпечити вжиття заходів щодо їхньої
негайної ліквідації та приведення технологічного процесу до нормальних
умов;

2.2. Дотримуватися плану ліквідації аварій, що містить інформацію
щодо сповіщення відповідних служб і організацій, які повинні брати участь у
ліквідації аварій та наслідків, перелік необхідних технічних засобів,
знешкоджуючих реагентів, способи збору і знешкодження забруднюючих
речовин;
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2.3. Забезпечити пожежну безпеку під час будівництва та експлуатації
об' єкта;

2.4. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону праці».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо
зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

3 .1. Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.. . . . .планованої діяльності відсупп.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення
таких компенсаційних заходів**:

4 .1. Сплата своєчасно та в повному обсязі рентної плати та
еколопчного податку;

4 .2. Сплата нарахованих компенсаційних збитків при виникненні
аварійних ситуацій.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок ІЗ

запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення,
обмеження впливу планованої діяльності на довкілля**, а саме:

5 .1. Забезпечити облаштування будівельного майданчика засобами
. . . . ..освгглення, протипожежного водопостачання, пожежогасіння, сигнашзацц та

зв'язку;
5.2. Встановити контейнери для зберігання відходів та мобільні

(пересувні) санітарно-технічні прилади (біотуалети) із герметичними
ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність осіб
залучених до виконання будівельних робіт;

5.3. Суворо дотримуватися регламенту технологічних процесів та
організувати чіткий контроль за технічним станом устаткування;

5.4. Проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що
. ... . .використовуються при реалізацп технолопчного регламенту у спешально

передбачених та організованих місцях, відповідно вимог законодавства
України;

5. 5. Забезпечити дотримання нормативних протипожежних та
санітарних відстаней, обумовлених вимогами ДБН Б.2.2-12:2018
«Планування і забудова територій» та ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»;

5.б. Забезпечити рекуперацію парів пального при зливі його з
автоцистерни в резервуари зберігання та при заправленні машин;

5.7. Забезпечити герметизацію всіх резервуарів з метою виключення
потрапляння випарів нафтопродуктів до атмосферного середовища,
забезпечення їх дихальними клапанами;

5. 8. Вести постійний контроль і перевірку справності дихальних та
запобіжних клапанів;

5.9. Забезпечити герметизований злив палива із автоцистерн в підземні
резервуари через зливні швидкороз' ємні муфти, фільтри, засувки;
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5 .1 О. Забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод з
метою виключення виникнення забруднення водного середовища, грунту;

5 .11. Забезпечити відведення дощових і талих вод з місць зливу та
роздачі ПММ на ЛОС дощових вод «ОЛВ» для очищення з наступним

. .. . ...направленням у міську мережу зливової каналізацп;
5 .12. Забезпечити вилучення нафтопродуктів із зливових та талих вод та

передання їх суб'єктам господарювання, які мають ліцензію у сфері
поводження з небезпечними відходами;

5.13. Забезпечити негайне прибирання пролитого нафтопродукту,
засипанням піском місця розливу, зібрання його в контейнер та передання їх
суб'єктам господарювання, які мають ліцензію у сфері поводження з
небезпечними відходами;

5 .14. Зони озеленення огородити бордюром, щоб виключити змивання
грунту на дорожнє покриття під час зливи;

5 .15. Забезпечити відпуск пального на майданчику з твердим
покриттям, дощоприймачем і захищеним від атмосферних опадів навісом;

5.16. Не застосовувати техніку з підтіканням паливо-мастильних
. . .

матеріалів та перевищенням у вщпрацьованих газах нормативно
встановлених СО та СН;

5 .1 7. Не використовувати для озеленення кущі та дерева, що виділяють
. . . .

шд час цвгпння волокнисп матеріали та пухнасте насіння;
5 .18. Забезпечити повний збір та роздільне зберігання відходів залежно

від виду та класу небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про
відходи»;

5 .19. Не допускати перевищення встановлених саштарними нормами
рівнів шуму на межі СЗЗ АЗС та на межі найближчої житлової забудови;

5.20. Забезпечити обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжними
закриваючими механізмами;

5 .21. Забезпечити установку підземних резервуарів для нафтопродуктів
на фундаментні платформи;

5.22. Забезпечити захист споруд АЗС від прямого попадання блискавки,.. . .. . . ..електростатичног, магнпноі шдукцц, приєднання автоцистерни до гнучкого
заземлюючого пристрою під час зливання нафтопродуктів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок ІЗ

здійснення післяпроєктного моніторингу**, а саме:
б .1. Забезпечення проведення контролю за дотриманням затверджених

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (в разі потреби визначеної в умовах дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами);

6.2. Здійснення моніторингу планованої діяльності на якість
атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у
разі виникнення аварійних ситуацій;

б.З. Здійснення моніторингу впливу планованої діяльності на стан
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І

грунтів в межах санітарно-захисної зони один раз на рік та у разі виникнення
аварійних ситуацій.

Інформацію про результати шсляпроєктного моніторингу надавати
Департаменту екологц та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації за звітний рік до 15 січня року, наступного за звітним.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення
додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а
саме:

При ЗМІНІ технології ведення робіт на земельній ділянці
(промисловому майданчику) планованої діяльності, заміні технологічного
обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така
планована діяльність призведе до збільшення утворених та утворення нових
видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в
атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти,
шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, 11

а також випромінення.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання.
Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

..-~ Висновок з 'оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у-::
. разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої. .
ДІЯЛЬНОСТІ.

Начальник відділу оцінки впливу на. .довкІЛЛЯ управшння природоохоронних. .програм та ощнки впливу на довкІЛЛЯ
(керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на

довкілля уповноваженого органу)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації
(керівник уповноваженого територіального органу)

~атерина САХНЕВИЧ ·
(підпис) (ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Яна Жовтовата (0462) 677-914
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