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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР»
код згідно з ЄДРПОУ 36153189
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.
Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження: 80250, Львівська обл., Червоноградський район, с. Павлів, проспект
Юності, буд. 39
тел.: (03255) 4-11-10
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:
Будівництво котельні з встановленням котла Standartdkessel продуктивністю 50
т/год.
Паливом для твердопаливного котла служить вугілля, доставка якого
передбачається залізничним транспортом на існуючий склад палива, розташований на
відстані 70 м від проектованої котельні. На складі палива укладання вугілля в штабель
передбачається існуючим козловим краном з грейфером.
Зі складу палива вугілля козловим краном подається в проектований приймальний
бункер, потім конвеєром по естакаді подачі палива в проектовану котельню.
Шлак і золу від згоряння палива в котлі передбачається вивозити в контейнерах
автотранспортом.
Система живлення встановлюваного котла живильною водою передбачається за
допомогою нових живильних насосів, з підключенням до існуючих деаераторів та з
використанням існуючої ХВО ТЕЦ.
Пара від котла передбачається подати в редукційно-охолоджувальний пристрій
для зниження параметрів пари до 39 ксг/см2 і 440 °С і підключенням до станційного
паропроводу існуючої ТЕЦ.
Технічна альтернатива 1. Мета будівництва котельні - зниження споживання
природного газу існуючої ТЕЦ ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР" шляхом вироблення
50 т/год пари новим котлом Standartdkessel, продуктивністю 50 т/год, використовуючи
тверде паливо – вугілля, біопаливо (відходи деревини, лушпиння соняшника, дрова,
пелети). Основний вид планованої діяльності - забезпечення тепловою енергією. Пара

від котла буде подаватись в редукційно-охолоджувальний пристрій для зниження
параметрів до 39 ксг/см2 і 440 °С з підключенням до станційного паропроводу існуючої
ТЕС.
Технічна альтернатива 2. Мета будівництва котельні - зниження споживання
природного газу існуючої ТЕЦ ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР" шляхом вироблення
50 т/год пари десятьма новими котлами КПМ-6,4-1,4-Р, максимальною одиничною
паропродуктивністю 6,5 т/год, використовуючи тверде паливо – відходи деревини.
Основний вид планованої діяльності - забезпечення тепловою енергією. Пара від котла
буде подаватись в редукційно-охолоджувальний пристрій для зниження параметрів до
39 ксг/см2 і 440 °С з підключенням до станційного паропроводу існуючої ТЕС.
Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом, оскільки встановлюватиметься
один котел Standartdkessel продуктивністю 50 т/год.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Земельна ділянка, де буде здійснюватись планована діяльність, розташована на
території діючого заводу ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР" за адресою: Львівська обл,
Червоноградський р-н, с. Павлів, пр-т Юності, 39. Земельна ділянка площею 39,4520 га
знаходиться у постійному користуванні ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР". Категорія
земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним у зв’язку з тим, що
плановану діяльність передбачається здійснювати на земельній ділянці діючого заводу
ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР" з відповідним цільовим і функціональним
призначенням. Територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: Реалізація планованої
діяльності має позитивний соціально-економічний ефект, передбачається отримання
наступних переваг під час експлуатації котельні:
- зменшення витрати газу на виробництво теплової енергії;
- використання альтернативного палива (вугілля);
- підвищення ефективності використання теплової енергії.
Створення нового джерела енергії на вугіллі дає можливість ефективно заміщати
імпортоване паливо (природний газ).
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):
В котельні встановлюється котел паровий твердопаливний типу Standartdkessel
паропродуктивністю 50 т/год. Параметри пари, що виробляється котлом: P = 64 бар, T =
500 °C.
Система живлення встановлюваного котла водою передбачається за допомогою
нових живильних насосів з підключенням до існуючих деаераторів та з використанням
існуючої ХВО ТЕС.
Перелік проектованих будинків та споруд:
1. Котельня.
2. Рукавний фільтр.
3. Димосос.
4. Глушник.
5. Димова труба Ø1700, Н=60м.
6. Приймальний бункер.
7. Естакада подачі палива.
8. Ресивер повітриний РВ 9000/10.

9. Бункер зберігання вапна.
Також для даного проекту передбачені для експлуатації існуючі будівлі і споруди:
1. Склад вугілля та вапна.
2. Кран козловий.
3. Відведення поверхневих вод з майданчика здійснюється на автомобільний
під'їзд, за рахунок односхилого профілю дорожнього покриття і далі в дощеприймальні
колодязі проектованої мережі дощової каналізації
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
6.1. щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.
Обмеження планованої діяльності полягає у:
- для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин;
- для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу;
- дотримання санітарно-епідеміологічних норм;
6.2. щодо технічної альтернативи 2 – Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.
Обмеження планованої діяльності полягає у:
- для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)
забруднюючих речовин;
- для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу;
- дотримання санітарно-епідеміологічних норм;
6.3. щодо територіальної альтернативи 1 - Обмеження планованої діяльності
полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища.
6.4. щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
7.1. щодо технічної альтернативи 1 – моніторинг стану атмосферного,
ґрунтового, водного середовищ.
щодо технічної альтернативи 2 – моніторинг стану атмосферного, ґрунтового,
водного середовищ.
7.2. щодо територіальної альтернативи 1 – не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
8.1. щодо технічної альтернативи 1
клімат і мікроклімат – в межах природної стійкості екосистеми;
повітряне – під час будівництва атмосферне повітря буде тимчасово
забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, , при зварювальних,
різальних та фарбувальних роботах; в період експлуатації - від існуючого
технологічного обладнання та новостворених джерел забруднення;
водне – вплив в межах встановлених нормативних вимог. В період будівництва та
експлуатації джерелом водопостачання є існуючий внутрішній водопровід,
каналізування - скид господарсько-побутових та виробничих стоків передбачено в
існуючу виробничу каналізаційну мережу.;
ґрунт – при будівництві об’єкту очікується незначний тимчасовий негативний
вплив; при експлуатації – вплив відсутній;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;
навколишнє соціальне середовище (населення) – негативний вплив не очікується;
навколишнє техногенне середовище – пам'ятки архітектури, історії і культури (як
об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи
техногенного середовища в зоні впливу об'єкта відсутні.

У процесі будівництва і експлуатації проектованого об’єкта утворюватимуться
тверді відходи. Тверді побутові відходи (ТПВ) і безпечні відходи, прирівняні до
побутових, передаються комунальному підприємству згідно укладених договорів.
Небезпечні відходи, будуть передаватися за договорами спеціалізованим
підприємствам, що мають відповідну ліцензію для подальшого поводження з ними.
8.2. щодо технічної альтернативи 2 – те саме, що для технічної альтернативи 1.
8.3. щодо територіальної альтернативи 1 – Земельна ділянка для впровадження
проекту «Будівництво котельної з установкою котла Standartdkessel продуктивністю 50
т/год» розташована на території діючого заводу ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР" за
адресою: Львівська обл, Червоноградський р-н, с. Павлів, пр-т Юності, 39. Земельна
ділянка площею 39,4520 га знаходиться у постійному користуванні ТзОВ
"РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР".
8.4. 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»): друга категорія видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці
впливу на довкілля – стаття 3, частина 3, п. 8 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»: харчова промисловість: цукрові заводи.
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 - відсутня.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: Плановий обсяг
досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки
впливу на довкілля відповідає вимогам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Дослідження впливу на повітряне,
водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища,
рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання
розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз
концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової
забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості:
Планована суб’єктом господарювання діяльність 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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля.
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. 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 ЛОДА
79026, Львівська область, м. Львів, вул.Стрийська,98
тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

