
Заява 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території 

для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції у 

с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області 

 

1) Інформація про замовника 

Лука-Мелешківська сільська рада. 

23234, Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Лука–Мелешківська, вул.Центральна,2а. 

тел.:(0432) 564768;  email: lukamelsr@i.ua  

Контактний  сайт: http://lmotg.gov.ua/ 
  

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування. 
 

Мета розроблення детального плану території – будівництво будівель і споруд з 

технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної 

станції.. 

Детальний план території для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції у с. 

Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області, розроблено по замовленню 

Лука-Мелешківської сільської ради на підставі наступних матеріалів: 

1. Рішення 37 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 7 скликання від 22 травня 2020 року № 930 «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська», 

2. Рішення 5 сесії Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району 

Вінницької області 8 скликання від 27 січня 2021 року № 105 «Про внесення змін до 

рішення 37 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану території у с. Лука-Мелешківська» від 22 травня 2020 року 

№ 930. 

Даним Детальним планом території визначаються: 

- об’єм та структура будівництва на території земельних ділянок; 

- планувальна структура земельних ділянок, параметри їх забудови; 

- планувальні обмеження використання земельної ділянки, містобудівні умови і 

обмеження; 

- надається інформація про загальний стан довкілля, фактори, що його формують, 

надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно- гігієнічного та 

екологічного стану території; 

- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні 

(природоохоронні, санітарні та інші). 

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації 

видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення 

місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 

 

Верховною Радою України прийнятий Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» (від 20 березня 2018 року № 2354-VIII, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 

16, ст.138), який регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі 

для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на 

документи державного планування, до яких відносяться і детальні плани території. 



Використання території земельних ділянок з кадастровими номерами 

0520682800:02:011:0218 (0.09 га) та 0520682800:02:011:0166 (0.1915 га) 

здійснюватиметься зі зміною цільового призначення на – код КВЦПЗ 12.04, для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, категорія земель – землі транспорту. Використання території земельних 

ділянок з кадастровими номерами 0520682800:02:011:0201 (0.11 га) та 

0520682800:02:011:0195 (0.12 га) здійснюватиметься зі зміною цільового призначення на – 

код КВЦПЗ 12.08, для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій, категорія земель – землі транспорту. 

Використання території земельної ділянки з кадастровим номером 

0520682803:02:011:0129 може здійснюватися із встановленим цільовим призначенням 

земельної ділянки, а також змінюватися на – код КВЦПЗ 12.08, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, 

категорія земель – землі транспорту. Зміна цільового призначення ділянки з кадастровим 

номером 0520682803:02:011:0053 не передбачається. 

В об’ємах реалізації детального плану території планується здійснити: 

1. Нове будівництво станції технічного обслуговування з офісними приміщеннями: 

одноповерхова в плані прямокутної форми з розмірами 12,0х9,2 м; висота будівлі від 

середньої планувальної позначки землі до найвищої планувальної позначки – 8,0 м.  

Ступінь вогнестійкості – II. 

2. Нове будівництво станції технічного обслуговування: одноповерхова в плані 

прямокутної форми з розмірами 26,0х12,4 м; висота будівлі від середньої планувальної 

позначки землі до найвищої планувальної позначки – 6,0 м.  Ступінь вогнестійкості – II. 

3. Нове будівництво офісного корпусу з магазином: двоповерхового в плані 

прямокутної форми з розмірами 15,0х7,0 м; висота будівлі від середньої планувальної 

позначки землі до найвищої планувальної позначки – 7,0 м. Ступінь вогнестійкості – II. 

4. Нове будівництво автозаправної станції 1-ї категорії – мала, тип А згідно табл.10.9 

ДБН Б.2.2-12:2019:  

- одноповерхова операторна, в плані прямокутної форми з розмірами в осях 5,0х3,0 

м, висота будівлі від середньої планувальної позначки землі до найвищої планувальної 

позначки – 4,0 м. Ступінь вогнестійкості – IIIa; 

- заправний острівець під навісом на двох опорах з розміром покрівлі по осям 7,0х5,6 

м зі стального металопрокату; 

- паливно-роздавальні колонки (ПРК) з підземним двостінним резервуаром для 

дизелю об’ємом 10,0 м3, розміщення резервуару відносно ПРК – роздільне (традиційне) 

згідно табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019; 

- рекламно-інформаційна стела висотою 5,0 м, в якості фундаменту - арматурна 

обв'язка, залита бетоном, основна конструкція складається з металевого каркасу, 

опорядженого композитним матеріалом. 

5. Нове будівництво інженерних мереж та споруд: самопливної виробничої та 

побутової каналізації і каналізації поверхневих стічних вод, технічного водопроводу, 

газопроводу низького тиску, повітряної та кабельної лінії електропередач 0,4 кВ, очисних 

споруд побутової та виробничої каналізації і каналізації поверхневих стічних вод, 

пожежних резервуарів, водопровідних свердловин для технічних потреб. 

6. Облаштування майданчиків для паркування легкових транспортних засобів, 

велопарковок, контейнерів для збору твердих побутових відходів. 

7. Встановлення пожежних щитів (3 шт.) біля операторської, станцій технічного 

обслуговування. 

8. Благоустрій території, в тому числі озеленення та встановлення огорожі з 

воротами, в тому числі для проїзду пожежних автомобілів. Площа озеленення території 

складає 59,8 %. 



Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення будівель можуть коригуватись 

та уточняються на послідуючих етапах проектування, під час розроблення проектної 

документації на будівництво. 

При формуванні планувально-просторової організації території та розміщення 

споруд обов’язково враховується рельєф території, його санітарний та екологічний стан, 

інсоляцію при розташуванні будівель. 

Визначається не тільки оптимальна орієнтація об’єктів, але і правильне, раціональне 

їх взаємне розташування. 

 

4) Ймовірні наслідки 

Детальний план території для будівництва будівель та споруд з технічного 

обслуговування і ремонту, технічного огляду автомобілів та автозаправної станції 

розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, 

особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та 

санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.  

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа 

державного планування та оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і 

мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення 

земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; 

соціальне та техногенне середовища. 

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей: 

Будівництво та експлуатація станції технічного обслуговування та автозаправної 

станції, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище. 

Вплив на клімат і мікроклімат. Негативні наслідки планованої діяльності на 

мікроклімат, а також вплив фізичних факторів на найближчу житлову зону не планується. 

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних 

впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться. 

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході 

будівництва об’єктів станції технічного обслуговування СТО) та 

автозаправної станції (АЗС) очікується від наступних джерел викиду забруднюючих 

речовин: 

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які 

працюють на дизельному пальному; 

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інші) та земляні роботи; 

- зварювальні роботи; 

- фарбувальні роботи. 

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування. 

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єктів АЗС очікується від 

наступних джерел викиду забруднюючих речовин: 

- резервуар, а саме процеси зливу нафтопродуктів в підземний резервуар та їх 

зберігання; 

- заправка автотранспорту від паливо-роздавальних колонок (випаровування при 

заповненні бензобаків автомобілів); 

- маневри автотранспорту на території комплексу (заїзди-виїзди), від працюючих 

бензинових та дизельних ДВЗ. 

Можливі також викиди при аварійних ситуаціях та ненавмисних розливах 

нафтопродуктів на території АЗС. 

Станція технічного обслуговування є також об’єктом шкідливого впливу на 

атмосферу, адже в процесі діяльності може використовуватися як газове зварювання та 

різання металу, так і електродугове зварювання електродами. Під час зварювання і різання 

металевих деталей кузова машин присутні неорганізовані джерела викиду шкідливих 

речовин. На дільниці по ремонту шин транспортних засобів під час роботи різної ємкісної 



апаратури, а також при використанні рідин, безпосередньо в технологічних процессах, 

відбувається виділення парів шкідливих речовин. 

На території детального плану, та поряд з нею, розташовані автомобільні дороги. 

Джерело викиду неорганізоване – пересувне. Вплив є тимчасовим. 

Фактор забруднення повітря знаходиться в постійно динамічному стані і залежить 

від багатьох складових. 

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка 

і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду 

будівництва існування цих джерел шуму припиниться. 

Джерелами шуму в період експлуатації автозаправної станції є автотранспорт, що 

здійснює маневри на території,  працюючі насоси на паливо-роздавальних колонках, 

працююче обладнання СТО. 

Вплив на геологічне середовище. Територія об’єкту не знаходиться в межах зони 

санітарної охорони від відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних 

споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення. Такі об’єкти навколо території 

об’єкту відсутні. 

Вплив можливий тільки під час виконання будівельно-монтажних робіт і пов’язаний 

з виїмкою ґрунту. Вплив носить тимчасовий характер та не призведе до негативних явищ 

у геологічному середовищі. В процесі експлуатації АЗС та СТО негативний вплив на 

геологічне середовище виключається. 

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Земельні ділянки представлені ясно-сірими 

опідзоленими ґрунтами. Ділянки вільні від забудови. Несприятливі фізико-геологічні 

процеси і явища на даній території не очікуються.  В процесі проведення будівельних 

робіт передбачено часткове зняття родючого шару ґрунту. Землекористувач повинен 

здійснювати контроль за зняттям, складуванням, зберіганням поверхневого шару ґрунту (в 

виділених для цього місцях на його земельних ділянках). 

Засмічення грунтів відходами в процесі здійснення діяльності не передбачається. Всі 

відходи будуть збиратися у контейнери та вивозитимуться на утилізацію згідно договорів. 

Знятий грунт планується використати для благоустрою території. Решта ґрунту буде 

вивезено на поля рекультивації. 

Джерелами утворення забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта можуть 

виникати при технологічних процесах на АЗС (негерметичність обладнання), 

замазученість грунту при ремонті автотранспорту на СТО,  заїзд та виїзд з території АЗС 

та СТО. 

На території детального плану, та поряд з нею, розташовані автомобільні дороги. 

Вплив на водне середовище.  Водопостачання під час будівельних робіт передбачається 

привозною водою з встановленням ємкостей для господарсько-питних, виробничих та 

інших потреб. Вплив на поверхневі і підземні води на стадії будівництва не 

відбуватиметься.  

Водопостачання при експлуатації об’єктів здійснюватиметься технічним 

водопроводом із запланованих свердловин.  

В період експлуатації господарко-побутові стічні води каналізаційною мережею 

відводитимуться на очисні споруди побутової каналізації BIOTAL з резервуаром 

очищених стоків. 

З території майданчиків для зберігання транспортних засобів та понижених 

територій передбачено відведення поверхневих стоків в очисні споруди, які обладнані 

маслоприймачами, з резервуаром очищених стоків. Покриття проїздів виконується з 

асфальтобетону, що запобігає забрудненню підземних вод. Територія автозаправної 

станції спланована так, щоб унеможливити розтікання пролитого палива за її межі за 

допомогою влаштування твердого водонепроникного покриття проїзної частини і 

майданчиків. На в’їзді/виїзді з території автозаправної станції влаштовано дренажні лотки 

для відведення забруднених нафтопродуктами атмосферних опадів в очисні споруди. 



Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої 

діяльності не передбачається. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. 

Вплив на рослинний і тваринний світ. Територія планованої автозаправної 

станції буде облаштовуватися з виконанням заходів щодо озеленення (насадження газонів, 

кущів, дерев) та максимально можливого збереження існуючих насаджень. Вплив на 

тваринний світ не відбуватиметься. 

Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні 

об’єкти не очікується. 

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне 

сміття, вийнятий ґрунт, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, 

залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові 

відходи. 

В період експлуатації АЗС передбачається утворення таких відходів: вловлені 

нафтопродукти, мул та забруднений фільтруючий матеріал очисних споруд; сорбент 

(пісок), забруднений нафтопродуктами, відходи прибирання території, тверді побутові 

відходи. Всі відходи повинні збиратися на спеціально виділених місцях та передаватися 

спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження. 

 Впливів на соціальне середовище. Негативний вплив автозаправних станцій 

визначається сукупністю забруднень, які надходять від автомобілів під час їх перебування 

на території заправної станції та від стаціонарних джерел викидів. Найближча громадська 

забудова знаходиться на відстані понад 50,0 м з північної та південної сторін від ділянок. 

Санітарно-захисна зона витримується. Вплив діяльності об’єктів на здоров’я населення 

оцінюється, як прийнятний. 
  

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом: 

Території, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянках та 

поряд з ними, відсутні.  
  

в)  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля 

Транскордонний вплив на довкілля об’єктами, що розглядаються, відсутній. 
  

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ 

державного планування не буде затверджено 

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо 

документ державного планування не буде затверджено) немає. 

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження 

даної планованої діяльності. 
  

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що 

використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач 

раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 

середовища. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і 

формалізовані методи прогнозування. 

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: 

- доповіді про стан довкілля; 

- статистичну інформацію; 

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до 

проекту ДДП 

- дані моніторингу стану довкілля; 



- інша доступна інформація. 

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, 

врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного 

соціально-економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення. 
  

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати 

заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, 

визначені законодавством та нормативно-правовими актами. 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків: 

-для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів 

щодо зменшення викидів – організаційні заходи щодо руху транспорту на дільниці АЗС та 

нагляду за обладнанням, технологічні щодо влаштування обладнання (сучасна дихальна 

арматура, резервуари і трубопроводи з подвійними стінками та інші на планованих 

джерелах викидів); 

-для зменшення шумового забруднення планується обладнати АЗС та СТО сучасним 

обладнанням з низькими шумовими характеристиками; 

-для очищення утворюваних господарсько-побутових і поверхневих стічних вод 

передбачається обладнати на території окремі очисні споруди; 

-відходи виробництва планується збирати на спеціально виділених місцях та 

передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого 

поводження. На проектованій ділянці передбачається влаштування спеціального 

майданчику для контейнерів з побутовими відходами; 

-на території планованого АЗС та СТО планується благоустрій і озеленення; 

-заплановане постійне проведення моніторингових досліджень стану атмосферного 

повітря та ґрунтів, якості стічних поверхневих вод. Перевищення нормативних показників 

впливу на навколишнє середовище при  виконанні передбачених природоохоронних 

заходів не передбачається. 
  

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування; 

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які 

стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з 

природоохоронним статусом; 

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та 

інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи 

врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 

вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 

10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, 

позитивних і негативних наслідків; 

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання документа державного планування; 



8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, 

в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 

(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності); 

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї 

частини, розраховане на широку аудиторію. 

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання 

Лука-Мелешківська сільська рада. 

23234, Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Лука–Мелешківська, вул.Центральна,2а. 

тел.:(0432) 564768;  email: lukamelsr@i.ua  

 

Контактна особа – спеціаліст сектору земельних відносин – Вовк Ольга Валентинівна, 

тел.: (0432)56-46-21. Контактний  сайт: http://lmotg.gov.ua/ 
Зауваження та пропозиції подавати  з 27.10.2021 року по 12.11.2021 року. 
 


