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
МУРОВАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
код ЄДРПОУ – 04369707
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.
Інформація про суб’єкта господарювання.
МУРОВАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
Юридична адреса: 81120, Львівська обл., Пустомитівський район, село Сороки-Львівські.
Голова – ПЕТРУХ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Телефон: (032) 22 54322
E-mail: SOROKYLVIVSKARADA@GMAIL.COM
2.
Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика:
«Реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд продуктивністю 400 м3/добу по вул. Бічна, 2б в с. Ямпіль
Пустомитівського району Львівської області»
Проектом «Реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд продуктивністю 400 м3/добу по вул. Бічна, 2б в с. Ямпіль,
Пустомитівського району, Львівської області» передбачені наступні види робіт:
будівництво очисної установки «Умка-Біо», виробничої будівлі, майданчику для зберігання зневодненого осаду;
влаштування нових проїздів із щебеневим покриттям;
комплексний благоустрій території (мощення, озеленення, тощо);
вертикальне планування території;
влаштування необхідних інженерних мереж.
Технічна альтернатива 1. Дана планована діяльність, забезпечить вирішення питання покращення життя людей села Муроване,
технічною альтернативою було спорудження нових очисних споруд, проте через високу вартість проекту та більш негативний екологічний
вплив, альтернатива була відхилена.
Технічна альтернатива 2. Не передбачалася.
3.
Місце впровадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Земельна ділянка, на якій пропонується реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд продуктивністю 400 м3/добу,
знаходиться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Ямпіль, вул. Бічна, 2б.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1:
Територіальна альтернатива недоцільна, оскільки існує потреба в очистці стічних вод с. Ямпіль.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2:
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
4.
Соціально-економічний вплив планової діяльності.
Реалізація планованої діяльності буде сприяти забезпеченню житлового фонду населених пунктів Мурованської сільської ради
очисткою стічних вод. Що позитивно вплине на життя людей в цілому. Основні заходи направлені на покращення санітарного стану
населених пунктів Мурованської сільської ради.
5.
Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо).
Об’єкт, що підлягає реконструкції складається з наступних споруд: очисна установка «Умка-Біо», виробнича будівля, майданчик
для зберігання зневодненого осаду.
Площа забудови будівель та споруд – 325,47 м2 в т.ч.: загальна площа виробничої будівлі – 66,16 м2, очисної установки – 226,97 м2.
Умовна відмітка висоти найвищої споруди – 3,3 м.
Планувальне вирішення по генеральному плану обумовлені місцем знаходження ділянки, її конфігурацією, сформованою
транспортною схемою, пішохідними зв’язками та потребами інженерного забезпечення, дотриманням протипожежних на санітарних норм.
Проектована очисна установка розташовується із виступом від планувальної позначки по ділянці із подальшою обваловкою
ґрунтом. Виробнича будівля розташовується окремо із дотриманням нормативних відстаней до навколишньої забудови. Майданчик для
зберігання зневодненого осаду – без накриття.

Проектом передбачено комплексний благоустрій території, а саме:
влаштування проїздів із щебеневим замощенням;
влаштування озеленених зон та газонів на вільних від користування територіях.
Проектом передбачено влаштування локальних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод на базі установки «УМКАБІО», з повним циклом аеробної біологічної очистки із процесами нітрифікації, денітрифікації та системою знезараження очищеної води.
Якість очищення господарсько-побутових стічних вод відповідає показникам скиду у рибогосподарську водойму ІІ-ї категорії, ґрунтовий
потік, фільтруючу дренажну траншею.
Згідно завдання на проектування проектна продуктивність очисних споруд прийнята 400 м³ за добу.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – виснаження чи деградація сформованих в даній місцевості рослинних та
фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не очікується;

зелені насадження не зноситимуться;

об’єкти ПЗФ на даній території відсутні;

навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність покращить сформовану інфраструктуру
соціального середовища та умови проживання населення, позитивно вплине на населення створення робочих місць;

по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові територій;

по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.
Для технічної альтернативи 1
- дотримання Водного кодексу України.
- Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
- Закону України «Про відходи».
Територіальних альтернатив планованої діяльності немає
Планована діяльність (очисні споруди) відноситься до об’єктів, що мають підвищену екологічну небезпеку. Для таких об’єктів
встановлюється нормативна санітарна-захисна зона (СЗЗ). Величина нормативної СЗЗ для каналізаційних об’єктів встановлюється в
залежності від продуктивності споруд та типу споруд. Для локальних очисних споруд із потужністю очистки 400 м 3/добу, згідно ДБН Б.2.212:2019, санітарно-захисна зона складає – 20 м.
Установка «УМКА-БІО» виготовляються згідно ТУ У 42.2-38674771-002:2015. Типові проекти цих комплексів дозволені до
використання і мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України за № 05.03.02-07/53401 від 03.12.2015 р.
6.

7.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.
Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає:
- польове обстеження;
- інженерно-топографічні вишукування;
- виготовлення проектної документації;
- доставка на об'єкт необхідних механізмів.
Проектні рішення в період будівництва будуть забезпечувати раціональне використання ресурсів, буде передбачено заходи по
охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні заходи. Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води,
водовідбором, контролем якості підземних вод. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не
допускає забруднення водоносних горизонтів.
щодо технічної альтернативи 1: Аналогічні щодо планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2: Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність технічної
альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1: Не передбачалися.
8.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
- навколишнє соціальне середовище (населення) – діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та
умови проживання населення, зростання відрахувань у місцеві бюджети, робочі місця;
- навколишнє техногенне середовище – відсутній. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх
діяльності;
на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;
на клімат та мікроклімат – відсутній;
на рослинний та тваринний світ – відсутній;
на ґрунт – у вигляді прокладання каналізаційної мережі;
на водне середовище – покращення (часткова очистка).
щодо технічної альтернативи 1: Аналогічні щодо планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність технічної
альтернативи № 2.
щодо територіальної альтернативи 1 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність
територіальної альтернативи. 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.
щодо територіальної альтернативи 2.
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”)
Об’єкт відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля (господарську діяльність, що призводить до скидання
забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 м 3.).

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.
Відповідно ст.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, 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, 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 отримання 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 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 веб-сайті 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, необхідно вказати 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 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 у Львівській області.
(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 Львівської облдержадміністрації, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел./факс (032) 238-7383, envir@loda.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
Начальник відділу екологічної експертизи, нормування атмосферного повітря та поводження з відходами - Сорока Назарій Любомирович
(контактна особа)

