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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«УТН — ЧЕРНІГІВ». 

Код згідно з ЄДРПОУ – 32818301 

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

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Юридична адреса: 14020, Україна, м. Чернігів, вул. Малиновського, 30А; 

Контактний номер телефону 0462 693055, 0462 693035, 0462 728598. 

 

2.    Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

      Планована діяльність, її характеристика. 

Передбачається нове будівництво багатопаливної автозаправної станції з автомийкою на 

орендованій земельній ділянці по вул. Івана Мазепи, 66а у м. Чернігові, до складу якої 

входитимуть: будівля операторської з автомийкою, навіс, паливороздавальні колонки, 

підземні резервуари для зберігання рідкого палива (бензин, дизпаливо) та резервуар для 

збору аварійного проливу; стаціонарний модуль для заправки автомобілів зрідженим газом 

(МЗАЗГ «Шельф 1-10Н 1/1/100 - 2LPG»), локальні очисні споруди поверхневих стоків 

(атмосферних вод), місця для паркування автомобілів, інш.  

          Технічна альтернатива 1. 

Технологічна частина багатопаливної АЗС включає в себе:  

- АЗС - підземний резервуарний парк палива (бензин, дизпаливо) з двома 

роздавальними колонками;  

- Стаціонарний модуль (МЗАЗГ) для заправки автомобілів стисненим газом 

(пропан-бутаном), заправна колонка; 

- Автомийка на 2 пости – із зворотнім водопостачанням (без скиду забруднених 

стічних вод у мережі каналізації міста). 

З метою захисту водного середовища від забруднення передбачається влаштування: 

- Локальних очисних споруд дощових вод; 

- Установка для фізико-хімічної очистки оборотної води на автомийці з метою 

повторного використання очищеної води. 

          Технічна альтернатива 2. 

Варіант щодо накопичення дощових вод (атмосферних) з наступним вивезенням на 

найближчі очисні споруди – є не обґрунтованим, як з економічної, так і з технологічної точок 

зору для безпечної експлуатації багатопаливної АЗС. 

 

3.    Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.  

       Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Влаштування багатопаливної АЗС планується на орендованій земельній ділянці 

tel:693055
tel:693035


площею в межах землевідводу – 3642,00 м
2
 (витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за індексним номером 95794436 від 

30.08.2017 р. та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за номером 

НВ-7405230682017 від 16.08.2017, кадастровий 74110100000:01:036:0514.) 

Цільове призначення та вид використання земельної ділянки – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; вид використання земельної ділянки – для будівництва 

багатопаливної автозаправної станції.  

      Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Під час роботи багатопаливної АЗС відбудеться створення додаткових робочих місць, 

збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, розвитку відповідної інфраструктури, 

ділової та інвестиційної сфери. 

 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Призначення багатопаливної автозаправної станції надання послуг з: 

- заправки автомобілів рідким моторним паливом (бензин та дизельне пальне) - 250 

заправок на добу, 

- заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутаном) - 200 

заправок на добу.  

Режим роботи: багатопаливної АЗС - цілодобово 350 діб на рік. 

Зберігання палива передбачено в підземних двостінних резервуарах:  

- 3х20 м
3
 бензини А-92, А-95, А-95 «Преміум»,  

- 1х20 м
3
дизпаливо,  

- 1х10 м
3
- для збору аварійного проливу. 

Зберігання суміші пропан-бутан (СВГ) передбачено в резервуарі 1х9,96 м
3
 

(стаціонарний модуль для заправки автомобілів зрідженим газом МЗАЗГ) – наземно. 

Режим роботи автомийки — 250 діб на рік, 1 зміна. 

Пропускна потужність авто мийки – 16-20 автомашин/зміну. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:  
      щодо технічної альтернативи 1: 

При дотриманні вимог технологічного регламенту роботи багатопаливної АЗС, вплив 

на навколишнє середовище знаходиться в межах нормативів чинного законодавства і 

окремих додаткових екологічних обмежень не потребує. Запланована діяльність проводиться 

в межах орендованої земельної ділянки. Санітарно-захисна зона багатопаливної АЗС 

витримується.  

Обмеження планової діяльності: 
- Дотримання розмірів СЗЗ; 
- Дотримання рівнів викидів забруднюючих речовин в межах ГДК населених місць; 
- Прямий вплив на грунт, поверхневі та підземні води-відсутній; 
- Акустичне забруднення-допустимий рівень шуму. 

       щодо технічної альтернативи 2: 
Не розглядається. 
Співпадають з технічною альтернативою 1. 

       щодо територіальної альтернативи 1: 
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки отримані, розмір СЗЗ 

витримується, протипожежні розриви між будівлями та спорудами дотримуються. 
       щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1: 



Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування. Проектні рішення в період 

будівництва та експлуатації забезпечують раціональне використання грунту, водних ресурсів 

та здійснення відновлювальних заходів. 
         щодо технічної альтернативи 2: 

Співпадають з технічною альтернативою 1. 

         щодо територіальної альтернативи 1: 
Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва, 

організація відведення дощових та талих вод, зняття рослинного шару грунту при земляних 

роботах.  

         щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:  
      щодо технічної альтернативи 1: 

Джерелами можливого впливу на довкілля є: ДВЗ автотранспорту, технологічні 

процеси на БП АЗС при експлуатації технологічного обладнання багатопаливної АЗС та 

заправного майданчику; очікується утворення забруднених стічних вод на автомийці; 

можливе забруднення дощових вод на майданчиках заправки автомобілів та ділянці зливу 

пального в резервуари; накопичення відходів. 

Коротка характеристика можливих впливів планованої діяльності: 
- на геологічне середовище — відсутній; 
- на повітряне середовище — викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19, 

вуглецю оксид, азоту діоксид, сірки діоксид, парів пропан-бутану; 

- на клімат та мікроклімат — відсутній; 

- на водне середовище — утворення: стічних господарсько-побутових вод, 

забруднених вод на автомийці, їх очищення та використання в замкнутому циклі зворотного 

водопостачання; атмосферних  (дощових) вод;  

- на техногенне середовище — відсутній; 

- на соціальне середовище — не впливає; 

- на рослинний та тваринний світ — наявні зелені насадження, що підлягають 

зрізуванню; передбачено компенсацію їх вартості; 
- на ґрунт – наявний рослинний шар грунту, передбачені заходи щодо його 

збереження; вплив контрольований;  
- утворення відходів – очікується утворення будівельних відходів від демонтажу 

існуючої будівлі магазину; передбачаються заходи щодо передачі всіх видів відходів в період 

будівництва та експлуатації БП АЗС на утилізацію. 
         щодо технічної альтернативи 2: 

Співпадають з технічною альтернативою 1. 

         щодо територіальної альтернативи 1: 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території здійснення 

планової діяльності - на території міста Чернігова Чернігівської області. 

         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 діяльності та об`єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відповідно до 

статті 3, пункту 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- від 23 травня 

2017 року. 

 

 



10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (у 

тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (уражених держав)  
Транскордонний вплив відсутній. 

 

11. Плановий обсяг досліджень та рішень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

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 узяти 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, які 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 
Вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» - відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде - Дозвіл на початок будівельних робіт. 
Орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення - Державна 

архітектурно-будівельна інспекція України. 
 

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 Чернігівської обласної державної 

адміністрації, розташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 14;                        

Електронна адреса - Е-mail: deko_post@cg.gov.ua;  

Номер телефону (0462) 67-79-14, 

Контактна особа - Кузнецов Сергій Олексійович. 
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