
 

______________________________________________ 

Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програними 

засобами ведення Реєстру,  

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

_____________________________________________ 

Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності (автоматично 

генерується програними засобами для ведення Реєстру, для 

паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ ЕНЕРДЖІ» 

код  згідно ЄДРПОУ 43252113 
(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний номер або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, 

ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107 б 

тел.: 0981100844, 0975021493 
(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. 

Планованою діяльністю передбачається експлуатація існуючої багатопаливної автомобільної 

заправної станції (АЗС №5) за адресою: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 100. 

АЗС №5 призначена для прийому, зберігання нафтопродуктів (бензину марок А-92, А-95, дизельного 

палива (Литва) та дизельного палива (Білорусь)) і заправки паливом автомобільного транспорту усіх 

типів. 

Для здійснення операцій по прийому, зберіганню і відпуску рідкого моторного палива облаштований 

резервуарний парк у складі п’яти наземних резервуарів для зберігання бензину і дизельного палива, 

встановлені дві паливо-роздавальні колонки для роздачі рідкого моторного палива.  

Режим роботи АЗС №5 – цілодобовий. 

Технічна альтернатива 1. 

Розглядався варіант встановлення на АЗС №5 обладнання для заправки автомобілів зрідженим 

вуглеводневим газом (ЗВГ). Однак дана альтернатива тягне за собою значно більші фінансові затрати 

на обладнання; створюватиметься постійне шумове навантаження, у зв’язку з чим збільшується 

нормативна СЗЗ до житлової забудови. Таким чином технічна альтернатива 1 з встановленням 

обладнання для заправки автомобілів ЗВГ визначена, як економічно та екологічно неприйнята. 

3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи  

Місце провадження планової діяльності: 

Здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючої 

АЗС №5 загальною площею 0,02 га (кадастровий номер 5610100000:01:035:0015), яка розташована за 

адресою: 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 100. Ділянка межує: на півночі – із 

автодорогою, за якою знаходяться зелені насадження, на заході – знаходиться заклад харчування та 

ДП «Бурштин України»; із сходу знаходиться ТД «Промінь» та сертифікаційне агентство 

автомобілів, а на півдні – територія іншої громадської та промислової забудови. Найближча житлова 

забудова знаходиться на відстані понад 85 м на північний-захід. 

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. 

Територіальна альтернатива 1: 

Не розглядається, у зв’язку зі здійсненням планованої діяльності на території та в межах існуючої 

АЗС №5. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності  

Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг по 

заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджети. 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Багатопаливна автозаправна станція (АЗС №5) ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» розрахована на приймання, 

зберігання і заправку автомобільного транспорту двома марками бензину (А-92, А-95) та дизельним 

паливом (ДП (Білорусь), ДП (Литва)). Доставка пального здійснюватиметься спецавтотранспортом. 

Злив палива з автоцистерни здійснюється крізь герметичні зливні муфти та спеціальні фільтри, які 

запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання палива передбачено в 



резервуарному парку, в п’яти наземних резервуарах загальною місткістю 54,7 м3 для бензину і 

дизельного палива, встановлені дві паливо-роздавальні колонки для роздачі рідкого моторного 

палива. Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено двома паливо-роздавальними 

колонками (ПРК). ПРК-1 – обладнана трьома паливо-роздавальними пістолетами, а ПРК-2 – 

обладнана одним паливо-роздавальним пістолетом.  

Територія АЗС №5 упорядкована, огороджена, озеленена, має інженерне забезпечення, освітлення в 

темний час доби, виконані проїзди та майданчики із твердого покриття.  

Режим роботи автозаправної станції - цілодобовий, 365 днів на рік. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; 

- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не перевищувати гранично-допустимих нормативів; 

- водопостачання та водовідведення повинне здійснюватися згідно договорів про надання 

відповідних послуг; 

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись 

іншим організаціям, згідно попередньо украдених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, 

утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; 

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до ДСП 173-96;      

- дотримання рівня акустичного забруднення в межах нормативів шумового навантаження та вібрації 

на межі встановленої СЗЗ; 

- дотримання правила пожежної та техногенної безпеки;  

Щодо технічної альтернативи 1: 

Теж саме, що і для планованої діяльності 

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

Планована діяльність: 

Планована діяльність буде здійснюватися на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗС, 

будівництво додаткових об’єктів не планується, отже реалізація планованої діяльності не потребує 

здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території. 

Технічна альтернатива 1. 

Теж саме, що і для планованої діяльності. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

Коротка характеристика впливів при експлуатації об’єкту: 

Клімат і мікроклімат  планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату. 

Навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний вплив завдяки діяльності підприємства 

з надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенню надходжень у місцевий та 

державний бюджети. 

Повітряне середовище  джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта 

будуть дихальні клапани резервуарів зберігання палива та паливо-роздавальні колонки. 

Ґрунти – при експлуатації об’єкта вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації. Відходи 

збиратимуться та передаватимуться спеціалізованим організаціям для подальших операцій 

відповідно до чинного законодавства, шкідливих впливів при цьому не відбуватиметься.  

Водне середовище – водовідведення дощових та талих вод буде здійснюватися у накопичувач після 

попередньої їх очистки. Скид стічних вод у поверхневі водні об’єкти не передбачається. 

Вплив на рослинний і тваринний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних 

насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні. 

Заповідні об’єкти – заповідні об’єкти в районі розміщення об’єкта планової діяльності відсутні. 

Вплив на техногенне середовище  на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи 

техногенного середовища планова діяльність за умови дотримання вимог протипожежної безпеки не 

впливатиме.  

Шум  межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та 

встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 

Технічна альтернатива 1: 

Теж саме, що і для планованої діяльності 

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 частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля») 

Планована діяльність ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» відноситься до другої категорії видів планованої 

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

довкілля – стаття 3, частина 3, пункт 4, абзац 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 

23.05.2017р. №2059-VIII, а саме «поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 

їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 



кубічних метрів і більше». 

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) 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.   

11. Плановий обсяг дослідження та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля 

Передбачено у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII 

від 29.05.2017 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, яка 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 попереднім абзацом; 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 отримати рішення 

про провадження планованої діяльності.   

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій 

процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включення 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 дослідження 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 дослідження 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний 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 та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень чи пропозицій громадськості вони будуть розміщенні 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:  

Висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть отримані документи дозвільного характеру 

згідно вимог екологічного законодавства України. 



(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 

необхідно надсилати до 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що 

розташоване за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20; тел.: (0362) 62-03-64;  

факс: (0362) 62-03-64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua, owd.rivne@gmail.com. Директор, Захарчук 

Володимир Васильович    
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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