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(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 «Галичина-Захід», код ЄДРПОУ 30124457, інформує про намір
провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина-Захід»
Адреса
підприємства:
Львівська
обл.,
Стрийський
р-н,
Тел.: +380 3245 30792; Факс: +380 3245 30795; E-mail: office@halwest.com.ua.

с.Кавсько,

вул.Стрийська

1.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Нове будівництво паливозаправного пункту (АЗС) для автотранспорту, який належить підприємству
ТзОВ«Галичина-Захід».
Технічна альтернатива 1.
Влаштування АЗС оснащеної двома паливозаправними пристроями із наземним відкритим зберіганням
дизельного палива в циліндричних ємностях об’ємом 25,0м3кожна. Доставка запасу пального буде здійснюватись
автотранспортом Постачальника. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні
муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою №2 розглядався варіант будівництва АЗС з аналогічним паливозаправним
обладнанням із зберіганням дизельного пального в підземних ємностях.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Місце провадження планованої діяльності – територія діючого підприємства ТзОВ «Галичина-Захід»,
розташованого по вул.Стрийська 1 в с.Кавсько, Стрийського р-ну, Львівської обл.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Місце провадження планованої діяльності територіально прикріплене до території діючого підприємства та
наявних вільних площадок достатньої площі для будівництва АЗС, із врахуванням містобудівних, санітарних,
пожежних та інших нормативних вимог та обмежень. Відповідно, розгляд іншої територіальної альтернативи – це
відмова від реалізації провадження планованої діяльності.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від реалізації планованої діяльності носить позитивний характер, завдяки
створенню низки факторів впливу: вирішується проблема щоденної потреби в заправці автотранспорту підприємства
пальним; запас пального, який зберігається в ємностях, дозволяє уникнути залежності від Постачальника;
влаштування власного джерела паливозаправки дозволяє більш якісно та безпечно заправляти власний транспорт із
дотриманням нормативних, пожежних, містобудівних та інших вимог.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівництво АЗС передбачається на земельній ділянці площею 3,600га в межах існуючої території
підприємства ТзОВ «Галичина-Захід».
Проектована АЗС розрахована на дві паливозаправні колонки. Режим роботи – 24год/добу, 365днів/рік згідно
потреб підприємства. Зберігання дизельного пального передбачається в двох в циліндричних двохстінних ємностях
об’ємом 25,0м3кожна.

Під час експлуатації АЗС постійного обслуговуючого персоналу немає. В разі потреби залучається чергова
бригада чисельністю до 4х осіб.
Інженерне забезпечення (водопостачання, водовідведення, електропостачання) передбачається від існуючих
інженерних мереж підприємства.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України, включаючи
Земельний кодекс України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель»,
«Про охорону навколишнього природного середовища», технічними умовами, містобудівними умовами та
обмеженнями.
Технічна альтернатива 1.
- Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично-допустимі
концентрації на межі санітарно-захисної зони об’єкта планованої діяльності;
- Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативні значення.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
- Дотримання містобудівних умов та обмеження для проектування об’єкта будівництва;
- Дотримання санітарно-захисної зони;
- Дотримання протипожежних розривів між АЗС із паливними ємностями та іншими будівлями та спорудами
підприємства.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядяться, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 є відмова від провадження
планованої діяльності.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1, 2
Розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень щодо забезпечення
безпечної та безаварійної роботи АЗС.
Щодо територіальної альтернативи 1
Перед початком здійснення будівельних робіт будуть виконані інженерно-топографічні вишукування;
виготовлення проектної документації.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядяться, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 є відмова від провадження
планованої діяльності.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: Вплив від реалізації планової діяльності відсутній.
Повітряне середовище: Викид в атмосферне повітря парів дизельного пального, які будуть утворюватись від
паливозаправних пристрів під час здійснення операцій із заправки транспорту та від двох дихальних клапанів
патрубків ємностей для зберігання дизельного пального. Викиди з проектованого джерела не будуть створювати зони
забруднення на території АЗС та поза її межами. Перевищень величин максимальних приземних концентрацій
відносно нормативних вимог (ГДК для населених пунктів) - не передбачається.
Ґрунти: Тимчасове порушення та переміщення грунтів протягом періоду будівництва АЗС, яка влаштовується в
межах території діючого підприємства. Відповідно родючі грунти на території провадження планованої діяльності
відсутні, вплив від будівельних робіт оцінюється як тимчасовий і незначний. По завершенню терміну будівництва
передбачається виконати благоустрій вільної від забудови території.
Геологічне середовище: Негативного впливу під час реалізації планованої діяльності не передбачається.
Водне середовище: Водопостачання та водовідведення АЗС передбачається від існуючих інженерних мереж
підприємства. Забруднені нафтопродуктами стоки з території АЗС відводяться в існуючу каналізаційну мережу
підприємства з попереднім очищенням від нафтопродуктів і піску в нафтобрудоуловлювачах (сепаратори).
Негативного впливу на навколишнє водне середовище (підземні та поверхневі води) під час експлуатації не
передбачається.
Рослинний і тваринний світ: Реліктові рослини та рослини що знаходяться під охороною (Червона книга) на
прилеглих територіях та в межах впливу підприємства відсутні. Негативного впливу від масового вирубування дерев
чи значних негативних порушень природних умов існування фауни не передбачається.
Заповідні об’єкти: Території природо-заповідного фонду (ПЗФ вищого та нижчих рангів) у межах території
впливу підприємства відсутні.

Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: Здійснення негативних впливів не передбачається.
Навколишнє техногенне середовище: Негативного впливу під час реалізації планованої діяльності на
промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію
території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається, так як вони розташовані поза
зоною впливу даного об’єкту.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність передбачає виконання комплексу санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних
та територіальних обмежень згідно чинного законодавства України.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядяться, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 є відмова від провадження
планованої діяльності.
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»)
Планова діяльність із будівництва АЗС із двома ємностями для зберігання дизельного пального загальним
об’ємом 50,0м3 ТзОВ «Галичина Захід» належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із п.4 ч.3 ст.3 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)
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
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде
проведений у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017р.
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 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, 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 планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання
будівельних робіт, що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області.
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 за адресою: 79026, Львівська
обл., м.Львів, вул.Стрийська, 98. Тел./факс (032) 238-73-83, e- mail: envir@loda.gov.ua. Контактна особа - Сорока Н.Л.
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