ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Броварипромжитло-Буд», 43237755

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
юридична адреса:
04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 37-41, офіс 31.
Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Будівництво кущової бази зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) в місті Бровари
Київської області проектом передбачено нове будівництво комплексу кущової бази.
Технологічною схемою передбачено перевезення зріджених вуглеводневих газів залізничним
та автомобільним транспортом, а також тимчасове зберігання ЗВГ в підземних резервуарах
загальною ємністю 4 000 м3. Кущова база призначена для прийому зрідженого вуглеводневого
газу, що надходить залізничним транспортом, зберігання його в резервуарах-сховищах і
відвантаження споживачам в автоцистерни-пропановози для забезпечення комунальнопобутових, промислових і сільськогосподарських споживачів, а також автотранспорту
Київської області. Установка резервуарів передбачається підземна (обсипані землею).
Технічна альтернатива 1.
Будівництво кущової бази зріджених вуглеводневих газів з наземним встановленням
резервуарів зберігання газу.
Технічна альтернатива 2.
Відмова від реалізації діяльності (нульова альтернатива)
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності
Земельна ділянка знаходиться в місті Бровари Київської області по вул. Онікієнка Олега,
131-б, Площа земельної ділянки складає 5,2467 га. Ділянка належить до земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Відмова від реалізації діяльності (нульова альтернатива)
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядалась
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Кущова база призначена для забезпечення комунально-побутових, промислових і
сільськогосподарських споживачів, а також автотранспорту Київської області доступним
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

якісним газом. Будівництво бази забезпечить створення додаткових робочих місць,
збільшення надходжень у місцевий та державний бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Об’єм обороту ЗВГ – 120 000 м3 на рік. До складу кущової бази ЗВГ входять:
резервуарний парк для зберігання ЗВГ (20 шт. по 200м3 підземного розміщення); підземна
дренажна ємність Є-2; зливна залізнична естакада на 8 постів; пости наливу ЗВГ на 4
автоцистерни; насосно-компресорне відділення; залізничні ваги; автомобільні ваги;
адміністративно-побутовий корпус; дизель-генератор; КТП; споруди господарчо-побутової
каналізації; споруди системи дощової каналізації; споруди протипожежного захисту;
майданчик для стоянки автомобілів; майданчик для стоянки та розвороту газовозів;
контрольно-пропускний пункт; технологічні трубопроводи.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства
України.
щодо планованої діяльності:
- дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) промислового майданчика;
- дотримання обсягів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел,
забезпечення концентрацій забруднюючих речовин нижче ГДК на межі СЗЗ;
- дотримання дозволених рівнів шуму;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу на здоров’я
населення;
- здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок;
- дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 1
- дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) промислового майданчика;
- дотримання обсягів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел,
забезпечення концентрацій забруднюючих речовин нижче ГДК на межі СЗЗ;
- дотримання дозволених рівнів шуму;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу на здоров’я
населення;
- здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок;
- дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Діяльність не здійснюється (нульова альтернатива)
щодо територіальної альтернативи 1
Діяльність не здійснюється (нульова альтернатива)
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалась
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо планованої діяльності
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних

доріг і шляхів до об’єкту будівництва. До початку будівництва проводяться земляні та
підготовчі роботи, роботи по прокладанню інженерних мереж до будівельного майданчика. В
період будівництва та експлуатації об’єкту буде забезпечено раціональне використання ґрунту
та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні заходи (планування майданчика,
відведення та збір поверхневих стічних вод за допомогою каналізаційних мереж) та заходи з
благоустрою.
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних
доріг і шляхів до об’єкту будівництва. До початку будівництва проводяться земляні та
підготовчі роботи, роботи по прокладанню інженерних мереж до будівельного майданчика. В
період будівництва та експлуатації об’єкту буде забезпечено раціональне використання ґрунту
та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні заходи (планування майданчика,
відведення та збір поверхневих стічних вод за допомогою каналізаційних мереж) та заходи з
благоустрою.
щодо технічної альтернативи 2
Діяльність не здійснюється – в інженерній підготовці немає необхідності
щодо територіальної альтернативи 1
Діяльність не здійснюється – в інженерній підготовці немає необхідності
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо планованої діяльності:
Вплив на клімат та мікроклімат – незначні викиди парникових газів.
Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і
пересувних джерел викидів, шумовий вплив.
Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних
ситуацій.
Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних
ситуацій.
Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в
результаті виникнення аварійних ситуацій.
Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яного покриву.
Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей та споруд, обладнання,
шумовий вплив.
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на клімат та мікроклімат – незначні викиди парникових газів.
Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.
Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і
пересувних джерел викидів, шумовий вплив.
Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних
ситуацій.
Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних
ситуацій.
Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в
результаті виникнення аварійних ситуацій.
Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яного покриву.
Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей та споруд, обладнання,
шумовий вплив.
щодо технічної альтернативи 2

Джерела впливу відсутні
щодо територіальної альтернативи 1
Джерела впливу відсутні
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалась
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”)
Належить до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів (ст. 3, ч. 3, п. 4
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. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
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 зауваженні 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 Державною архітектурно-будівельною інспекцією 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
Департамент екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. E-mail: eko.koda@ukr.net
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,
____Тел.

(044) 279 -01-58, факс (044) 234- 96-15, Мовчан Сергій Сергійович_______________
номер телефону та контактна особа)

