
 

______________________________________________ 
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 «СБЕ УКРАЇНА РІВНЕ» 

код  згідно ЄДРПОУ 34337505 
(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 

45711, Волинська обл., Луцький р-н, село Мирне, вул. Лесі Українки, будинок 5; 
тел.: 0365649394  

(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 будівництво паливо-заправного пункту (ПЗП) за адресою: 
Рівненська обл., Дубенський р-н, Млинівська територіальна громада, смт Млинів, вул. Покровська, 
53, призначеного для заправки автотранспорту, який належить підприємству ТОВ «СБЕ УКРАЇНА 
РІВНЕ». На проектованому ПЗП здійснюватиметься прийом, зберігання і заправка транспорту 
дизельним паливом. 
Проектом передбачається встановлення двох наземних резервуарів об’ємом 33 м3 кожен  та одного 
наземного резервуару об’ємом 25 м3,  що призначені для зберігання дизельного палива, а також однієї 
паливно-роздавальної колонки (ПРК) NOVA 1 КЕД-100-0.25-1-А-1-01, що обладнана одним паливо-
роздавальним пістолетом з насосом потужністю 100 л/хв. 
Технічна альтернатива 1. 
Розглядався варіант будівництва ПЗП з аналогічним паливо-заправним обладнанням із зберіганням 
пального в підземних ємностях. Однак при встановленні підземних резервуарів виникає загроза 
небезпечного екологічного впливу на ґрунт та підземні води при можливому пошкодженні 
резервуару (течі). Також цей варіант супроводжується значним обсягом земляних робіт – збільшення 
існуючих котлованів, перенос існуючих та прокладання нових підземних комунікацій і т.п., що 
створює додатковий вплив на ґрунти. Це призводить до переміщення земляних мас, порушення 
природного рельєфу. 
При будівництві підземного варіанту розміщення резервуарів необхідний більший обсяг роботи 
задіяної техніки, що спричинить додаткові обсяги викидів в атмосферне повітря від роботи 
будівельних машин та механізмів. 
Таким чином технічна альтернатива 1 визначена, як економічно та екологічно неприйнятна, оскільки 
влаштування підземного резервуару для зберігання палива суттєво збільшить навантаження на 
довкілля і є економічно недоцільною. 
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи  
Місце провадження планової діяльності:  
Будівництво ПЗП планується на земельній ділянці по вул. Покровська, 53 в смт Млинів, Млинівської 
ТГ, Дубенського району, Рівненської області, кадастровий номер: 5623855100:01:003:0082. Земельна 
ділянка загальною площею 4.6803 га. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд машинобудівної та іншої 
промисловості для обслуговування виробничих приміщень. 
Територіальна альтернатива 1: 
Не розглядається, оскільки планована діяльність передбачена в межах існуючої земельної ділянки, 
що перебуває у власності ТОВ «СБЕ УКРАЇНА РІВНЕ ». 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності  
Соціально-економічна направленість даної планованої діяльності націлена на забезпечення власних 
виробничих потреб у паливі та створення додаткових робочих місць з метою працевлаштування 
місцевого населення. 



Позитивний економічний ефект також очікується від збільшення надходжень у місцевий та 
державний бюджет за рахунок сплати податків. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Доставка пального здійснюватиметься спецавтотранспортом. Злив палива з автоцистерни 
передбачено крізь герметичні зливні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню 
механічних сумішей в резервуар. 
Зберігання дизпалива передбачено у двох наземних резервуарах ємністю 33 м3 кожен та одному 
наземному резервуарі об’ємом 25 м3.  
Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено однією паливо-роздавальною колонкою 
(ПРК) NOVA 1 КЕД-100-0.25-1-А-1-01. ПРК обладнана одним паливо-роздавальним пістолетом. 
Орієнтовна річна реалізація дизпалива буде становити – 1000 т. 
Інженерне забезпечення об’єкту наступне: електропостачання – від існуючих централізованих мереж, 
водопостачання – від паспортизованої артсвердловини згідно договору, водовідведення – у 
герметичний вигріб з періодичним вивезенням нечистот на очисні споруди згідно з договором; 
опалення – від власної котельні.   

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Планована діяльність: 
Дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гранично допустимі 
концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць»); 
Забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів, 
передача відходів тільки тим організаціям, що мають відповідні ліцензії (Закон України «Про 
відходи»); 
Дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; 
Дотримання вимог Земельного кодексу України щодо охорони ґрунтів; 
Дотримання вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону 
земель»; 
Дотримання допустимих рівнів акустичного впливу.  
Технічна альтернатива 1. 
Теж саме, що і для планованої діяльності. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами 
Планована діяльність: 
В якості еколого-інженерної підготовки передбачається комплекс технічних, технологічних та 
інженерних заходів щодо захисту соціального, природного та техногенного середовищ з метою 
мінімізації впливу планової діяльності на навколишнє середовище та зменшення ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій. 
Технічна альтернатива 1. 
Теж саме, що і для планованої діяльності.. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Планована діяльність: 
Навколишнє соціальне середовище (населення) – діяльність не змінить сформовану інфраструктуру 
соціального середовища та умови проживання населення. 
Клімат і мікроклімат – об’єкт планової діяльності не здійснюватиме в атмосферне повітря інертних 
газів, значної кількості теплоти та вологи, тому зміни клімату та мікроклімату в районі розміщення 
об’єкта не очікується. 
Повітряне середовище – в результаті проведення планової діяльності очікуються викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничих процесів, утворення нових джерел 
викидів.  
Водне середовище – в процесі провадження планової діяльності водопостачання та водовідведення 
господарсько-побутових стічних вод здійснюватиметься згідно договору. Водовідведення дощових та 
талих вод буде здійснюватися у накопичувач після попередньої їх очистки. Скид стічних вод у 
поверхневі водні об’єкти не передбачається. 
Заповідні об’єкти – заповідні об’єкти в районі розміщення об’єкта планової діяльності відсутні. 
Вплив на рослинний і тваринний світ – знесення зелених насаджень не передбачається, впливу на 
рослинний і тваринний світ не відбуватиметься. 
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. 
Ґрунти – відходи збираються та передаються спеціалізованим організаціям для подальших операцій, 
шкідливих впливів при цьому не відбуватиметься. 
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 «СБЕ УКРАЇНА РІВНЕ» відноситься до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, відповідно до другого абзацу п. 4 розділу 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» - 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. Директор, Захарчук Володимир Васильович    

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

 


