Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(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 «Завод «Галичина» код ЄДРПОУ 33513052
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
ТзОВ «Завод «Галичина», юридична адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38, контактний номер телефону +380332787921
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція власного складу об’ємом 2000 м. куб., в частині облаштування системи
пожежогасіння та встановлення електронних рівнемірів.
Технічна альтернатива 1
Облаштування комплексу сухих трубопроводів системи пожежогасіння з надземним
прокладанням трубопроводів. Конструктивно сухотруб являє собою систему горизонтальних труб,
на яких розміщені дренчерні або спринклерні розпилювачі і запірні механізми. До засувок
підводяться вертикальні трубопроводи, які подають до зрошувачів воду з пожежних водойм або
ємностей. Таким чином, при появі загоряння вся територія, охоплена полум'ям, заповнюється
вогнегасною речовиною і полум'я швидко придушується.
Технічна альтернатива 2
Облаштування системи пожежогасіння з підземним прокладанням металевих
трубопроводів. Переміщення води від джерела до осередку пожежі є функцією підземних
протипожежних трубопроводів. Зварні з'єднання гарантують герметичність системи.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територія нафтобази ТзОВ «Завод «Галичина» розміщена за адресою: Львівська обл.,
Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 34. Загальна площа ділянки – 0,8553 га.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Не розглядається у зв’язку з необхідністю проведення реконструкції системи
пожежогасіння на території існуючої нафтобази з метою забезпечення пожежної безпеки.
Розташування об’єкту обумовлено транспортною схемою, технологічними вимогами, умовами
безпеки руху, інженерного забезпечення, виконанням протипожежних норм.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 не
розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація планованої діяльності дасть можливість зміцнити паливно-енергетичну базу
України, забезпечити енергоресурсами населення та промисловість, збільшити надходження в

місцевий та державний бюджети, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських
програм.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Основна виробнича діяльність нафтобази – приймання нафтопродуктів із залізничних
цистерн, зберігання їх у резервуарах та реалізація в автоцистерни споживача.
До складу нафтобази входять:
- адміністративно-побутова будівля;
- склад, майстерня;
- резервуари наземні типу РГС – 32 шт. (об'ємом 70 м3 – 2 шт., об'ємом 60 м3 – 17 шт.,
об'ємом 50 м3 – 8 шт., об'ємом 75 м3 – 5 шт.);
- резервуарний парк олив;
- продуктова насосна №1 (наливна);
- продуктова насосна №2 (зливна);
- пункт зливу залізничних цистерн;
- пункт наливу в автомобільні цистерни;
- під'їзна колія.
Приймання нафтопродуктів здійснюється на зливній залізничній естакаді за допомогою
пристроїв нижнього зливу типу УСН-110 (9 од.) (доставка нафтопродуктів здійснюється
залізничними цистернами об'ємом 74 м3 з вузлом зливу). Зберігання нафтопродуктів здійснюється
в наземному резервуарному парку (до складу якого входять наземні резервуари зберігання РГС-50
– 8 шт., РГС-60 – 17 шт., РГС-70 – 2 шт., РГС-75 – 5 шт.). Заправка бензовозів перевезення
нафтопродуктів об'ємом 32 м3 здійснюється на наливній естакаді (до складу якої входять стояки
наливу автоцистерн (5 шт.).
Продуктивність нафтобази по зберіганню та перевантаженню нафтопродуктів становить
37203,3853 м3/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Основними обмеженнями є:
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі найближчої житлової
забудови;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового
зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно
до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим
підприємствам відповідно укладених угод;
- забезпечення організованого збирання та відведення дощових, талих вод з території
об’єкта;
- дотримання розміру санітарно-захисної зони;
- дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2 – ті самі, що і для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1 – не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У зв’язку з наземним влаштуванням системи пожежних трубопроводів, проведення
еколого-інженерної підготовки, капітального будівництва та захисту території не вимагається.
щодо технічної альтернативи 2
Передбачається зняття твердого покриття, ґрунтово-рослинного шару та проведення
земляних робіт для прокладання трубопроводів. Захист території під час проведення планованої
діяльності повинен забезпечувати заходи по раціональному використанню ґрунту, відновлювальні
та захисні природоохоронні заходи.

щодо територіальної альтернативи 1 – не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на
повітряне середовище, шумове навантаження, водне середовище, утворення відходів.
Вплив на атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин від резервуарів при прийомі із
залізничного транспорту, зберіганні та відвантаженні нафтопродуктів в автоцистерни, роботі
дизель-генератору.
Шумове навантаження: очікується шумовий вплив на прилеглу територію, зумовлений роботою
двигунів автомобілів та залізничного транспорту, що маневрують територією об’єкту, насосного
обладнання, дизель-генератору.
Утворення відходів: в результаті планованої діяльності будуть утворюватися тверді побутові відходи
та виробничі відходи (залишки очищення резервуарів, пісок, забруднений нафтопродуктами,
промаслене ганчір’я). Передбачений повний збір, роздільне зберігання на спеціально обладнаних
майданчиках та передача відходів спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів.
Вплив на водне середовище: вплив на водне середовище буде здійснюватися внаслідок
використання води на господарсько-побутові та протипожежні потреби, відведення господарськопобутових та поверхневих дощових стічних вод.
щодо технічних альтернатив 2 – такий самий, як і при обраному варіанті, а також
здійснення впливу на ґрунти, зумовлене проведенням земляних робіт при підземному прокладанні
трубопроводів для облаштування системи пожежогасіння.
щодо територіальної альтернативи 1 – не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.
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 частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Планована діяльність по зберіганню продуктів переробки викопного палива на площі 500 м2 і
більше належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 4 частиною 3
статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
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).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітряне середовище,
водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне та
соціальне середовище під час експлуатації об’єкту.
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.
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 вебсайті 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 зауваження 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.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
що видається
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
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
Міністерства енергетики та захисту довкілля України, управління оцінки впливу на
довкілля та стратегічної екологічної оцінки
(найменування уповноваженого органу,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, gladun@menr.gov.ua;
OVD@menr.gov.ua,

поштова адреса, електронна адреса,
(044) 206-31-40, (044) 248-23-43, Гладун Євгеній Євгенійович
(номер телефону та контактна особа)

