____________________________________
(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 «КОСМОПРОФІ»
код ЄДРПОУ 36312393
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –
підприємця, ідентифікаційний код 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
79040, м.Львів, вул. Кричевського, буд.65, кв.22, контактна особа: Погорелюк В.В.
телефон: +38 (0322) 248929, e-mail: kosmoprofi@ukr.net
(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 центру логістики та об’єктів
придорожнього сервісу для приймання доставлених автомобільним транспортом вантажів в
складські приміщення для тимчасового їх зберігання та послідуючого відвантаження на
автотранспорт споживачів, покупців відповідно до їх заявок.
Технічна альтернатива 1: Теплопостачання центру логістики передбачене від котельні на
твердому паливі.
Технічна альтернатива 2: Теплопостачання центру логістики передбачене природним
газом.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Територіальна альтернатива 1: Об’єкт планованої діяльності розташовується у с.
Святопетрівське, Києво-Святошинського району Київської області по вул. Індустріальна, 4.
Земельна ділянка знаходиться в приватній власності згідно договору купівлі-продажу від
09.08.2017р. (кадастровий номер 3222485800:03:005:5511).
Територіальна альтернатива 2: Розглядалася ділянка біля с. Гуровщина Київської
області.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Підприємство сплачуватиме податки до місцевого бюджету. Ці кошти будуть надходити на
забезпечення соціальних потреб місцевих жителів, а також будуть створені нові робочі місця.
Будівництво центру логістики, направлене на розвиток торгівлі та сприяє росту економіки
даного регіону зокрема і країни в цілому.

Реалізація проектних рішень буде виконана з усіма вимогами, щодо екологічної безпеки.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Земельна ділянка на якій планується будівництво має площу 0,60 га та знаходиться в
нежитловій зоні села Старопетрівське.
Проектом передбачено нове будівництво центру логістики та об’єктів придорожнього
сервісу у складі: адміністративно-побутові та складські приміщення; контрольно-пропускний
пункт; модульна котельня потужністю 300 кВт, яка працює на дерев'яних пелетах; два
пожежних резервуари об’ємом 150 м3 кожний; підземна насосна станція пожежогасіння;
артезіанська свердловина потужністю 5 м3/годину; очисні споруди побутових стоків
потужністю 3м3/добу; очисні споруди дощових стоків потужністю 1 л/с; стоянка легкових
автомобілів на 10 м/місць (в т.ч. 1 м/місце для інвалідів); майданчик для відпочинку; дизельна
електростанція, приміщення дрібного ремонту.
Електропостачання передбачене від електричної мережі згідно ТУ.
В приміщеннях огляду та дрібного ремонту, а також складах передбачається припливно –
витяжна вентиляція. В допоміжних приміщеннях вентиляція природна.
Джерелом водопостачання є артсвердловина (дебіт 52,8 м3/добу). Гаряче водопостачання
передбачено від електроводонагрівача.
Побутові стічні води відводяться самопливно закритою каналізаційною мережею до
запроектованих очисних споруд - септиків. Відведення поверхневих вод запроектовано по
планувальним відміткам в колодязі дощової каналізації, з фільтруючими колодязями.
Відведення дощових стоків з майданчика для стоянки легкових автомобілів здійснюється в
дощоприймальний колодязь з попереднім очищенням стоків на очисних спорудах. З покрівлі
будівель дощові і талі води зовнішніми водостоками дощової каналізації відводяться на
вимощення і далі по асфальтобетонному покриттю проїздів до зливо приймальних колодязів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого
законодавства України:
Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій
(ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне
повітря населених місць діючих на території України.
Водне середовище – дотримання вимог Водного кодексу України, дотримання правил
приймання стічних вод абонентів у систему каналізації.
Шум та вібрація від технологічного обладнання – не перевищувати допустимих рівнів
звуку згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,
затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Відходи – Дотримання правил зберігання, утилізації та розміщення відходів виробництва
відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими
відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення». Збирання, зберігання та
передача на утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України «Про відходи».
щодо технічної альтернативи 2: аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальних альтернатив 1,2: аналогічно до технічної альтернативи 1
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Забезпечення виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил; охоронні,
відновлювальні та захисні заходи.
Вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків
та захист людей і довкілля від їх впливу.
Створення ефективної системи моніторингу довкілля.

щодо технічної альтернативи 2: аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальних альтернатив 1,2: аналогічно до технічної альтернативи 1
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
- щодо технічної альтернативи 1:
- клімат і мікроклімат – вплив на клімат та мікроклімат відсутній;
- ґрунти – незначний. В період будівництва можливе тимчасове порушення природного
мікрорельєфу при виконанні земляних робіт, в тому числі зняття грунто-рослинного шару
товщиною 30 см, який в подальшому використовується для благоустрою. Під час експлуатації
вплив відсутній. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається
оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на
полігон побутових відходів;
- повітряне середовище – При проведенні будівельних робіт забруднення атмосфери буде
пов’язане зі зварювальними операціями, проведенням фарбувальних робіт та експлуатацією
автомобільної і будівельної техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів). Вплив на
атмосферне повітря в період будівництва можна віднести до локального короткочасного
впливу. В процесі експлуатації будуть утворюватися викиди в атмосферу продуктів згорання
деревини, які надходитимуть від твердопаливної котельні та викиди від ДВЗ автотранспорту;
- водне середовище – Порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних
об'єктів в зонах їх впливів діяльності підприємства не відбувається. При експлуатації скидів у
відкриті водойми не передбачається;
- природно-заповідний фонд – в межах планованої діяльності території та об’єкти
природно-заповідного фонду відсутні;
- геологічне середовище – вплив проектованої діяльності на геологічне середовище
пов’язаний з виконанням будівельних робіт та бурінням свердловини підземного водозабору.
По завершенню будівельних робіт проводиться рекультивація.
- рослинний та тваринний світ – Будівництво центру логістики та об’єктів придорожнього
сервісу не вплине на рослинний та тваринний світ. Передбачено виконання благоустрою та
озеленення території;
- техногенне середовище - планована діяльність не вплине негативно на промислові
об'єкти, що розміщені поряд з підприємством. Пам'ятники архітектури, історії і культури в
зоні впливу проектованої діяльності відсутні.
- щодо технічної альтернативи 2: аналогічно до технічної альтернативи 1.
- щодо територіальних альтернатив 1,2: аналогічно до технічної альтернативи 1
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 належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3, п. 3,
підпункт 1 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017
року.
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)
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД, буде виконаний згідно з п.2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
2059-VIII від 23 травня 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, 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:

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності (відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації
(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
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, тел. (044) 234-96-15; e-mail: eko.koda@ukr.net; контактна
особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

