
 

____________________________________ 

(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 «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», код ЄДРПОУ 

34524327 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 

довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання: 

Юридична адреса: 43010, Україна, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Кременецька, 

буд. 38, тел.: 0332 200 948, e-mail: serhii.dmytrenko@wog.ua . 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планова діяльність полягає в реконструкції автозаправного комплексу під 

багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з встановленням додаткового 

автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) по просп. Миру, 231а у м. Чернігові. 

 Розміщення будівель та споруд на генеральному плані задовольняє санітарним 

протипожежним нормам, відповідає технологічній схемі виробництва, враховує 

можливість найбільш раціонального прокладання наземних і підземних комунікацій. 

 Технічна альтернатива 1: При реконструкції передбачається влаштування: 

- Заправного модуля зрідженого вуглеводневого газу з одним підземним резервуаром 

загальним об’ємом  19,95 м3. 

- Додаткового острівця з газораздавальними колонками. 

- Блискавкозахисту. 

Технічна альтернатива 2: Наземний резервуар заправного модуля зрідженого 

вуглеводневого газу. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Реконструкція автозаправного комплексу під багатопаливну автозаправну станцію (БП 

АЗС) з встановленням додаткового автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) 

планується по просп. Миру, 231а у м. Чернігові. 

Територіальна альтернатива 2. Не розглядається. Виділена земельна ділянка 

відповідає безпечним вимогам експлуатації об’єкта, виконана в існуючих межах та 

визначених проектних параметрах. . 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 

Забезпечення місцевих підприємців та населення якісним та доступним паливом, 

створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний 

бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.  

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

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

Технічні характеристики автозаправного комплексу під багатопаливну автозаправну 

станцію (БП АЗС) з встановленням додаткового автомобільного газозаправного пункту 

(АГЗП): 



1.  Площа земельної ділянки – 0,5 га; 

2. Площа ділянки, відведеної під будівництво та обслуговування АГЗП – 0,0035 га; 

3. Кількість паливо-роздавальних колонок – 2 шт.; 

4.  Кількість змін роботи на добу – 3; 

5.  Кількість працюючих – 8 осіб. 

6. Річна кількість заправок – 36000. 

7. Кількість заправок на день – 150. 

8. Річна реалізація ЗВГ – 756 м3. 

9. Кількість дихальних клапанів – 2.  

 Реконструкція автозаправного комплексу передбачає монтаж стаціонарного 

автомобільного газозаправного пункту з метою підвищення універсальності роботи 

заправної станції стосовно видів палива які пропонуються клієнтам. 

 АГЗП укомплектований заправником газу стаціонарним, який включає в себе: 

- Резервуар для накопичування і видачі ЗВГ об’ємом 19,95 м3; 

- Насос для перекачування ЗВГ – 2 шт.; 

- Колонку заправну для ЗВГ – 2 шт. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів 

граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, 

санітарних нормативів на межі СЗЗ, поводження з відходами, забезпечення допустимих 

рівнів соціального ризику та ризику впливу планованого об’єкта на здоров’я та життя 

населення, дотримання розмірів СЗЗ.  

щодо технічної альтернативи 2: Екологічні та інші обмеження аналогічні до 

технічної альтернативи 1 . 

щодо територіальної альтернативи 1: містобудівні умови та обмеження; розмір 

санітарно-захисної зони; протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 

щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядалась. 

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

щодо технічної альтернативи 1: Проектні рішення в період будівництва та 

експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, 

а також будуть передбачені захисні заходи (планування майданчика, відведення та збір 

поверхневих стічних вод) та заходи з благоустрою (улаштування газонів на вільних від 

забудови територіях). 

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1: організація території планованої діяльності з 

урахуванням нормативних відстаней до житлових забудов та дотриманням СЗЗ. 

щодо територіальної альтернативи 2: не розглядалась. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля (для кожного із 

об’єктів): 

щодо технічної альтернативи 1: 

Джерелами потенційного впливу на довкілля планованого об’єкту є: прийом та 

зберігання палива; відпуск палива споживачам через паливо-роздавальні колонки; рух 

автотранспорту по території підприємства. 

Можливі впливи планованої діяльності: 

- на геологічне середовище - при будівельних та підготовчих роботах; 

- на повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин (продукти випаровування 

вуглеводнів при зберіганні пального та при технологічних операціях з пальним, 

відпрацьовані гази двигунів автомобільної та будівельної техніки, викиди від будівельних 

та допоміжних робіт); 

- на клімат та мікроклімат - не передбачається; 

- на водне середовище - утворення зливових стоків з подальшим очищенням; 

- на рослинний та тваринний світ - вплив на рослинний світ носить тимчасовий та 



допустимий характер; 

-  на тваринний світ - вплив відсутній; 

- на ґрунт - може стати будівельне сміття та паливномастильні матеріали від роботи 

будівельних механізмів. 

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1: Санітарно-захисна зона для даного об’єкту 

становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. 

Викиди забруднюючих речовин від планованої  БП АЗС, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, 

електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ передбачаються в рамках 

гігієнічних нормативів.  

        щодо територіальної альтернативи 2: не розглядалось. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив па довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля. 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 

об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 

згідно із підпунктом 4 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля. 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

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 оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Зокрема планується проведення 

досліджень впливу на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні 

води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, клімат, а також на соціальне і техногенне 

середовище.  

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 

Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»). 

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, поштова адреса: 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 14, тел.: (0462) 67-48-72, 

(0462) 67-79-14, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua, Ганжа Валентина Юріївна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля. 


