
(лата офiчiйного опублiкуваIIня в единому
ре< cTpi з оцiнки вплиl}у на довкiлля

(aBToMaTll.1Ho геIIерусться програмtlими
засобами велеtIIlя Сдиного ресстру

з оttillки впливу на довкiлля.
не зазнаtIа€ться суб'сктом господарювання)

(ресстраuiйний номер справи про оuiнку
впливу на довкiлля планованот дiяльностi
(автоматично генерусться програмними

засобами ведення Сдиного ре€стру
з оцiнки впливу на довкiлля,

для паперовоi Bepcii зазначаеться
суб'сктом господарюван ня)

ПОВrДОVIЛЕIIIIЯ
про плаIIовану дiяльнiсть, яка пiдлягае оцilrцi впливу IIа довкiлля

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ КПЕТРОЛ ДЕВЕЛОПМЕНЪ)
Kod €fРПОУ 37269543

(повне HzrйMctjyBaIlHlt tоридичtlоТ особи, код згiдно з едргIоУ або прiзвиulе, iм'я та по батьttовi (liзичrrоТ оооби - пiдприсмця,
iлеrr,гиt|liкацiйtrий ко.ц або ссрiя та IIомер Ilаспорта (лля (liзичrrих осiб, якi чсрез cBoi релiгiйrli псрOкоlIан}Iя вiдмtlвляtоться вiд

ttРИЙlrЯ'tr'Я РеСС't'РацiЙltоr-о IIомера облiковtli'l(артl(и платIlиlса Llодаткiв r,a o(lir.tiйrro повiдомили про Ite вiдповiдrrому
коIrгролIоIо.Iому оргаlIу i MtaloTb вiдмi.l.ку у пасгrорr.i)

iнформуе про HaMip провадити плановану дiяльнiсть та оцiнку iT впливу на довкiлля.
1. Illформацiя про суб'скта господарlоваIIIIя

IОридична адреса: УкраТна,04050, м. КиТв, вул, ГлибОчицька, бул. 17 В
тел. 067-505 -82-85 ; e-mail : s. zh i ci ltor,(rQbгsm -па {iai.c() lTl, uа

t<ol t,гаttтний l tob,lep теле(lоllу)
2. Планована дiяльItiсть, ii характеристика, техlliчнi альтерIIативи*.
ПлаIlоваllа дiялыliсть, ii характеристика.
реконструкцiя комплексу автозаправноi станцiт та кафе-бару пiд автозаправний комплекс по

вул. Веселкова, 90 в м. ПирятиrI Пирятинського району Полтавсьttоi областi,
Технiчtlа альтерIrатива 1.
Плануеться здiЙснити реконсТрУкцiю комплексу автозаправноi станцiТ та кафе-бару пiд

автозаправний комплекс зi встановленням резервуарiв для приЙмання та тимчасового зберiгання
рiдких моторних п€LIIив (рмп) та cyMiшi скраплених газiв (свг) пропану та бутану. Зберiгання
ПаЛИВа ПеРедбачено в Пiдземних_резервуарах, а саме: дизпаJIиво - 2 шт. смлtiстю 25 мЗ т; 10 м3,
бензиrl - 4 шт, cMlticTTo по 10 м3, СВГ - 1 шт. емнiстЮ 19,95 м3. !ля пролитих нафтопролуктiв
один пiдземний резервуар eMHicTto 10 мз. Планусться знесення iснуючЙх булiвель Tu 

"поруд.подальшим будiвllиuтвом примiщення сервiсного обслуговуваI{ня водiТв та пасажирiв, HaBicy на 4
ПРК, очисних спорул дощовот та побутовоi каналiзацii, резервуару протиIIоже)кного запасу води,
автостояllки та лiтнього майданчику вiдпочинку.

Texlli.llla :lльтерIIатива 2.
Як аJIьтернатиI]а, розглялався BapiaHT зберiгання рiдкого нафтопродуктiв в пiдземних

резервуарах: лизпаливо - 2 rtrT, cMHicTIo 25 м3 та 10 м3, бензин - 4 шт. емнiстю по 10 м3,
встаIIовлення обладнання лля приймання, зберiгаrtня та заправки автомобiлiв стисненим
природниМ гiLзоМ (спг) метаIIом. Для пролитих rrаф,гопродуlстiв один пiдземний резервуар
eMHicTto 10 мз.

3. Micrte проваllн(еIIlIя плаIIоваllоТлiяльllостi, r,ериторiальlli альтерIIативи.
Мiсце провадн(еIIня IIлаIIоваllоТ лiяльllостi: r,ериторiал1,1lа альтерIIаI,ива 1.
рекоirструкцiя ttомплексу автозаправноi стаrrцii та кафе бару пiд автозаправний комплекс по

вул. Веселt<ова, 90 в м, Пирятин Пирятинського району Полтавськоi областi на земельнiй дiлянцi
площеIо 0,3 га, з них 0,2 га - кадастровий номер 5323810100:50:013:00l4 та 0,1 га - кадастровий
rroMep 5З2З81 0 1 00:00:0 5 | :0262,

* Суб'сr<т госпо/lар}оваlltlя мас право розглядати бiльше технiчних та територiальних альl.ернатив.



Мiсrце проваджсtIIIя плаIIоваltоТдiяльностi: територiальllа альтерIIатива2.
Територiальна альтернатива 2 не розглядасться, оскiльlси планованою дiяльнiстю

псрсдбачасться рекоIrструкцiя iснуIочоi АЗС.
4. Соцiально-економiчrlий вплив плаIlоваIIоТдiяльностi
Планована дiяльнiсть матиме позитивний соцiально-економiчний вплив обумовлений

наданням послуг по заправцi якiсним паJIьним, збiльшенню надходх(ень у мiсцевий та дерхtавний
бюдlсет при дотриманнi екологiчних та санiтартrо-гiгiснiчних нормативiв,

5. Загальlli технiчlli характеристики, у тому .Iислi параметри плаIlоваllоi дiяльltостi
(потужlIiсть, довжиIIа, плопlа, обсяг виробництва тощо)

Плаtrованото дiяльнiстю передбачасться реконструкцiя iснуючого комплексу АЗС та кафе-
бару пiд автозаправний комплекс. Резервуарний парк для Рмп пiсля реконструкцiт загаJIьним

]
Об'емОм 75 MJ, для СВГ - 19,95 м3. Для пролитих нафтопродуктiв одиlл пiдземний резервуар
eMHicTIO 10 М3. Паливо на АЗК доставляеться автоцистерI{ами-паливовозами,

flля заправлення автомобiлiв запроектовано двi ПРК iз заправленням автотранспорту РМП та
двох сумiщених Прк Свг с Рмп. Ретtим роботи 3б5 днiв на pik, у 3 змiни по 8 годин. Кiлькiсть
працiвникiв 1 б чоловiк.

Зовнiшнс пожежогасiння АЗС передбача€ться з проектного резервуару протипожежного
запасу води об'смом 200 м3.

Пропускна здатнiсть АЗК 500 авто/добу по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Рiчна реалiзачiя
бензину 1210 м], дизельного палива 1830 м3, скрапленого газу 180 м3 HapiK.

б. ЕКОлогi.lIli та illmi обмежеIIIIя плаlIоваIIоiдiяльllостi за альтерIIативами:
щодо технiчllоi альтернативи 1

Екологi.lгti та iHttli обмежеlлня плаIIованоi дiяльtlостi встановлIоIоться згiдrIо чинного
Законодавства Украiltи, включаIочи Водний кодекс УкраТни, Закони Украiни <Про охорону
Навколишнього природного середовища>, <Про охорону атмосферного повiтря>, <Про вiдходи>,
КПРО ОхОрону земель>, кПро забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення>,
норми НАПБ А.01.001 -20|4.

CaHiTapHi - не допускати перевищення гранично допустимих концентрацiй хiмiчних i
бiОлоl'i.tних реLIоl}иFI в атмос(lерному повiтрi IIаселених мiсць, нормативiв граниLIнодопустимих
викидiв забрулнюtочих речовиrI iз стацiонарних дя(ерел згiдно до наказу Мiнприроли вiд
27 .06,2006р Nl 309 та допустимих piBlliB шуму вiдповiдно до ДБН В.1.1-31 :201З.

щодо технiчlrоI альтерttативц 2
Аналогiчно техIriчнiй альтернативi l
пlоло територiальlrоТ алLтерIIативи 1

fiотриманrlя меж саIliтарltо-захисноТ зони СЗЗ та стану шумового ре)киму згiдно flержавних
санiтарних правил планування та забулови населеlJих пунктiв (rrаказ МОЗ Украiни вiд 19.06.199б
р. за JФ173)

ш(одо територiальноi альтерIIативи 2
Територiальна аJIьтернатива NЪ 2 не розглядасться, осtсiльки планованою дiяльнiстю

передбачасться рекоIIструкцiя iснуючоТ АЗС.
7. НСОбхiлtIа сколого-illясеllерllа пiдготовка i зilхист територii за альтерIIативами:
пlоло r,ехlliчllоТ альтерIIilтиви 1

IHxceHepHa пiдготовка територii включас планування майданчика, влаштування пiд'iЪних
дорiг i шляхiв до об'скту булiвничтва та органiзацiя вiдведення дощових вод. Проектнi рiшення в
перiод булiвничтва та експлуатацii будуть забезпечувати рацiональне використання rрун,[у та
l]одIlих pecypciB, а ,гакоrI( булу,гь передбаченi захистri та компенсацiйнi заходи. fiяльнiсть
ПiдгIриемс'гва мас здiйсtrtоватись з урахуванням вимог LIиI{ного законодавства.

щоло Texlli.llloT альтерIIilтивц 2
Аналогiчllо технiчнiй альтернативi l.
щодо територiальIIоТ алLтерIIативи 1

Еколого-il{женерна пiдготовка i захист територii аналогiчнi, як для технiчноТ альтернативи 1.
пlоlц0 Tep1.1To;ria.ll t,ll оТ ал I),гер IIати в ll 2
Територiальна альтернатива Jф 2 не розгляда€ться, оскiльки планованою дiяльнiстю

передбачасться реltоllструкцiя iсllуlочоТ АЗС.
8. Сфер:l, джерела та вIлли можливого впливу rra довкiлля:
щодо техlliчllоi альтерIIативи 1



При реконструкцii та експлуатацii АЗК мотtливi впливи на навколишнс середовище.
Клiмат та мiкроклiмат, Вплив не передбачаеться.
Повiтряне середовип{е. При будiвництвi - короткочасне забруднення атмосферного повiтря

забрулнюlочими реLIовинами, яlti утворюIоться при роботi задiяноi в булiвничтвi технiки,
проведеннi зварювальних та фарбувальних робiт.

При експлуатачiI джерелами потенцiйного впливу автозаправного комплексу на довкiлля с:
технологiчлlе обладнаrrlrя АЗК - дихальнi клапани резервуарiв для зберiгання нафтопродуктiв та
СВГ, колодязь аварiйного зливу пЕL,Iива, паливороздаваJIьне обладнання, п€UIиво приймальний
ВУЗОJI СВГ, автоТраIlспорт, В aтMoctPeprrc повiтря потрапляIоть rrастугIlli забрулrrюючi речовини:
бензин, вуглеволнi , пропаI], бутаrr.

Планована дiя.пьrtiсть не здiйснюватиме суттсвого впливу на стан атмосферного повiтря,
piBeHb його харак,геризусться я]( екологiчно допустимий.

водне середовище Водопостачання - з резервуару чистоi (привозноi) води з розрахунку
'гермiну використання на 24 год. Каншiзування - на локальнi очиснi споруди. Вода питна -
привозна бутильована,

Мережа дощовоТ rсаналiзацiТ з мiсць локальних забрулнень забезпечу€ самопливне вiдведення
Дощових i талих вод з мiсць зливу та роздачi нафтопродуктiв, площадок тимчасового зберiгання
автотранспорту та з територii АЗК для очистки на запроектованих очисних спорудах - сепаратор
нафтопродуктiв типу Rairrpark ПБМО-700-5, з подальшим вiдведенням в резервуар-накопичуtsач
об'емом 50мз.

Очиrценi поверхнеl]i води планусться використовувати для поливу територiТ, залишки
перiоличrlо вiдкачува,ги з резервуару-накопичу]]ачу та вивозити вiдповiдно ло договору.

Вплив плановаtlоi дiяльностi на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих
EropM.

Грунти. При булiвництвi - незначнi впливи пiд час планування майданчика (булiвельне
смiття та паливIlо-мастильнi матерiали вiд роботи булiвельних механiзмiв). З метою запобiгання
НеГативнОго впливу IIа ГруI{т проектом передбачаеться оснащення площадки контеЙнерами для
побутових i булiвельних вiдходiв i вивезення Тх на полiгон побутових вiдходiв. По закiнченню
проведення реконструкцii передбачено здiйснити благоустрiй та озеленення територii.

При впровадженнi планованоТ дiяльностi вплив не передбачаеться. Майданчик в мiсцях
Можливого забрулнення Грунтiв (пiд'Тзнi автодороги) буле мати тверде покриття.

Шу*. Розповсtод)ItеtlIIя шуму в межах майдаtrчика i caHiTapHo захисноi зони не
перевищуватиме допустимих значень.

Рослинlлий i тваринний cBiT та об'скти природно-заповiдного фондч. Вплив не
перелбачаеться. Об'екти tlриродIIого заповiдного фоrлду в районi розташування вiдсутнi.

навколишне соцiальне середовище, Планована дiяльнiсть не призведе до погiршення умов
про)I(иваllня i з;lоров'я I{асеJIення.

Навколишltс тсхtlогеllllс середовиutе. Вплив не передбаtIасться.
Передбаченi техtlологiчнi рilлення, методи керування та застосованi заходи забезпечують

ДОТРИМаIII]я норм дitочого природоохоронного та саtriтарного законодавства.
пlодо техrliчllоТ альтерIIативи 2
Аналогiчtlо технiчнiй альтерна,rивi 1

шIодо територittл1,IIоТ алLтерItllтиви 1

Планована дiяльнiсть не сприLIинить значного негативного впливу на довкiлля та здоров'я
населеннrl . Санiтарно-захисна зоIlа витримана.

територiальноТ альтерIlативи 2
Територiальна альтернатива Nb 2 не розглядасться, оскiльки планованою дiяльнiстю

передбачасться реконструкцiя iснулочоi АЗС.
9. flалеrкlliсть lIл:llloBalloT лiяльtlостi до перlпоТ чи другоТ категорii видiв дiяльностi та

Об'СКТiВо якi можутL мати зllа.lllий вплив lra довкiлля та пiдлягаlоть оцillцi впливу на
Довlсiлля (зазll:rчит,и вiltповiдllий пунttт i частиllу cTaTTi 3 Закоllу УкраТllи "Про оцiнку
впливу на довкiлля'О)

Плаltова лiяльrIiсть належить ло лругоТ категорiТ планованоТ дiяльностi та об'сктiв, що
МОЖУТЬ Мати ЗначниЙ вплив на довкiлля та пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля згiдно ст. З
Закону УкраТrrи кПро orlirrкy впJIиI]у на довкiлля>



- LIастина З пунк,г 4 абзац 2 - поверхневе та пiдземне зберiгання викопного палива чи
продуктiв Тх переробки на площi 500 квадра,гних MeTpiB i бiльше або об'смом (лля рiдких або
газоподiбllих) l5 кубiчних MeTpiB i бiльше.

10. Наявlliсть пiдстав для здiйсllеllllя оцiнки траIIскордонного впливу на довкiлля (в
тому числi llаявlliсть значIIого негативtIого траIIскордоIIIIого впливу на довкiлля та перелiк
держав, ловкiлля яких може зазIIати значного негативIIого транскордонного впливу
(зачеплеllих держав)

Пiдстави для здiйснення оцitlки транскордонного впливу на довкiлля вiдсутнi.
11. Плановаllий обсяг дослiдrкеllь та piBellb деталiзацii iнформацiТ, що пiдлягас

вклIоченtIlо до звiту з оцillки вIlливу lta довltiлля
Плаt,tований обсяг дослiдхсень та piBeHb деталiзачiТ iнформацiТ, що пiдлягае включенню до

звiту з оtliлll<и впливу на довкiлля буле проведений у вiдповiдr-rостi до ст. б Закону Украiни кПро
очiпку впливу на довкiлля)

l2. Проце2tУра оцiнки вIIJIиву lla довltiлля та можливостi для участi в lliй громадськостi
Планована суб'сктом господарIовання дiяльнiсть може мати значний вплив на довкiлля i,

ОТЖе, пiдлягае оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до Закону УкраТни "Про оцiнItу впливу на
довI{iлля". Оцitrr<а вплиl]у rIa довкi.ltля - це tlроцедура, lцо перелбачае:

пiдготовку суб'сктом господарIованLlя звiту з оцiнки впливу на довкiлля;
проведенIIя громалського обговорення планованоi дiяльностi;
аналiз УповIrоваженим органом звiту з оцiнки впливу на довкiлля, будь-якоТ додатковоi

iНфОрмацiТ, яку надае суб'ект господарювання, а також iнформацii, отриманоI вiд громадськостi
Пiд час Громадського обговорення, пiд час здiйснення процедури оцiнки транскордонного вlIJIиву,
iнtшоi iнформацii;

надання уповнова}кеним органом мотивованого висновку з оцiнки впливу на довкiллЯ, Що
враховус результати аttалiзу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

ВрахУВання висновку з оцiнки впливу на довкiлля у рiшеннi про провадх{ення планованоi
дiяльнос,гi, заз}IачеIIого у пунктi 14 цього повiдомлення.

У висновltу з оцiнки впливу на довкiлля упов}Iоваrкений орган, виходячи з оцiнки впливу на
довкiлля плаI]ованоТ дiяльностi, визI{ачае допустимiсть чи обГрун,говус недопустимiсть
провадження пJIаIIованоТ дiяльностi та визначае екологiчнi умови iT провалження.

Забороняеться розпочинати провадження планованоТ дiяльностi без оцiнки впливу на
довкiлля та отримаIrня рiшення про провадження планованоi дiяльностi.

Процедура оцiнки вIrливу на довкiлля передбачас право i моrкливостi громадськостi для
учас,гi у такiЙ прочелурi, зокрема rra стадiТ обговореНня обсягУ дослiдлсень та рiвня деталiзацiI
iнформацii, що пiд.ltягас вклIоLIеI{FIIо ло звiту з оцiнки впливу на довкiлля, а тако}к на стадii
РОЗГЛяДу уповIlоваженим органом поданого суб'ектом господарювання звiту з оцiнки впливу на
довкiлля.

На стадiТ громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля протягом щонайменше
25 робочих дlliв громадськостi надаеться мотtливiсть надавати будь-якi заува}кення i пропозицii до
звiту з оцiнr<и вtIливу на довкiлля та планованоi дiяльностi, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Щетальнiше про процедуру громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на
ДОВКiЛЛя буле повiломлено в оголошеннi про початок громадського обговорення.

ТимчасовО, на перiод дiТ та в межах територiТ карантину, встановленого Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни з MeToIo запобiгаllня поширеI{r{ю на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноi хвороби
(CoVID_ 1 9), спричипенот KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2, до повного його скасування та протягом 30
/lttiB З дtlrl скасуl]аIlнЯ карантиtIУ, громалсЬкi с"пуханltя не провОдяться i не ttризначаються на дати,
що припадають на цей перiод, про що зазначасться в оголошеннi про початок громадського
обговоренtlя звir,у з оt{itlки впливу на довкiлля.

13. ГРОмаДське обговореllIlя обсягу дослiдrксllь та рiвllя деталiзацiТ illформацiiо шцо
пiдлягас вклlоченIIю до звiту з оrдiнlси впливу tla довlсiлля

ПротягоМ 20 робочИх дtliВ з лIIЯ оприлIодНення цього повiдомлення на оt}iцiйному веб-сайтi
уповrIоваЖеногО органУ громадсьКiсть маС правО надати уповнова}кеному органу, зазначеному у
пунктi l5 цьогО повiдомленrlя, зауваження i пропозицii дО планованоТ дiяльностi, обсягу
ДОСлiдхtень та рiвtlя деталiзацii iнформацiТ, що пiдлягас включенню до звiту з оцiнки впливу на
довкiлля.



Надаючи TaKi зауваженнi i пропозицiТ, вкажiть ресстрацiйний номер справи про оцiнку
ВпЛиву на довкiлля планованоТ дiяльностi в €диному peccTpi з оцiнки впливу на довкiлля
(зазначсrrий на першliй сторiIlцi цього ttовiдомлення). I_{e зI{ачно спростить процес ресстрачiТ та
розгляду Ваших зауважень i пропозицiй,

У разi отримання таких заува)I(ень i пропозицiй громадськостi вони булуть розмiщенi в
Сдиному peecTpi з оцiнки впливу на довкiлля та переданi суб'скту господарювання (протягом
трьох робочих днiв З дгlя Тх отримання). Особи, що надають зауваження i пропозицii, своiм
пiдписом засвiдчуlоть cBolo згоду на обробку iх персональних даних, Суб'скт господарювання пiд
час пiдготовки звiту з оtliнки вгIJIиву на довкiлля зобов'язаний врахува,ги повнiстю, врахувати
LIacTKoBo або обгруIIтовано вiдхилити зауваження i пропозицii громадськостi, наданi у процесi
громадського обговоренttя обсягу дослiджень та рiвня дета,тiзацii iнформацii, що пiдлягас
включеннЮ ло звiтУ з оцiнкИ впливУ на довкiлЛя. !етальНа iнформаЦiя прО це вклIочаеться до звiту
з 0цiнки впливу на довкiлля.

14. PiIllelrlIя про tIроваджеIiIlя плаIlоваlrоI дiяльпостi
Вiдповiдно до законодавства рiшенням про провадження даноi планованоi дiяльностi буле

висновок з оцiнки впливу на довкiлля, tцо видаеться {епартаментом екологii та природних
pecypciB ПолтавськоТ обласноI дертсавноi адмiнiстрацii

(вил. рiшеннЯ вiдповiднО до tlастиl,lИ першоТстаттi ll Закону Украiни "Про оцiнку впливу на ловкiлля")
(орган, до повнова)I(ень якого нале)кить прийняття такого рiшення)

Iншi докуменr,и дозвiльIIого характеру, передбаченi законодавством, за умови що вони не
передбачаlоть l]стаIIовлення (затвердлсенлrя) змiн у лiяльностi, затвердiltенiй (схваленiй) рiшенням
про провадженl{Я планованОТ дiяльностi або подовження cTpoKiB iT провадження (згiдно пункту 9
стаr-гi 9 ЗУ кПро оцiнку впливу на довкiлля>)

15. Yci зауважеIIIIЯ i проrlозицiТ громалськостi дО плаIIоваIIоТ дiяльностi, обсягу
дослiджень T:r рiвllя деталiзаlliТ iнформацiТ, пцо пiдлягас вклIоченIIю до звiту з оцirlки вIIJIиву
l l а до BKi.ll.1l я, I lеtlбх iлl Io tI алсl{л :lти llo

flепартамеI]ту екологii та природних pecypciB Полтавськоi обласноТ дерrкавноi адмiнiстрацii,
За аДРеСОЮ: Зб000, м. Полтава, вул. Зигiна, 1, email: eko@adrn-pl.gov.ua, Телефон/факс (0532)56-95_
08. KoHTaKTIla особа: Т.в.о. директора департаменту Олiйник Вiталiй Петрович.

(найменуваНня уповноваженогО органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


