(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

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
(код ЄДРПОУ 01038909)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну,
Начальник управління – Ковтун Андрій Володимирович,
79017, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14,
тел./факс. (032) 275-10-28
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Капітальний ремонт шлюза-регулятора на каналі 1-ГД в с. Тершаків
Львівської області.
Технічна альтернатива 1
Проектом інституту Львівдіпроводгосп по будівництву акумулюючої ємності в
районі с. Тершаків передбачалось будівництво нового шлюзу-водовипуску з
електрофікованим підйомом затворів.
Технічна альтернатива 2.
Альтернативним варіантом – нульова альтернатива. Відмова від планованої
діяльності. У 2010 році були виконані роботи по забезпеченню стійкості споруди
(посилені залізобетонні стінки шлюза) та кріпленню нижнього б’єфа споруди.
Механічне обладнання затворів шлюза не ремонтувалось на протязі всього часу
експлуатації (більше 100 років) і не забезпечувало підйом всіх шести затворів.
Можливим було регулювання рівнів лише трьома затворами.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
МК-1 в с. Тершаків Львівського району (колишній Городоцький) Львівської області.

територіальна альтернатива 1.
територіальна альтернатива 2.
Не розглядається оскільки ремонт-шлюза регулятора в іншому місці не
виконуватиме жодного протиповеневого захисту для сіл Тершаків, та
Монастирець.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності дозволить захистить від шкідливої дії вод населені
пункти Тершаків та Монастирець та прилеглі сільськогосподарські угіддя.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Шлюз був побудований в устевій ділянці каналу МК-1 ще в кінці 19 століття
(орієнтовно 130 років тому) і повинен не допускати попадання паводкових
витрат р.Дністер в магістральний осушний канал МК-1.
З врахуванням того, що була побудована акумулююча ємність «Тершаків» з
проектним об’ємом акумуляції води 53 млн.м3 і опорожнення водойми виконується
через канал МК-1, умови роботи шлюзу змінились – має місце тиск води з напором
до 5-ти метрів зі сторони акумулюючої ємності і механічне обладнання працює на
відрив від тіла шлюза. При випаданні інтенсивних опадів в травні 2018 року рівень
води у каналі МК-1 досяг 4,5м і затвори, які були закриті (неможливо було їх
підняти) не витримали тиску води і і були зруйновані – зломались кородовані
частини рам затворів.
На даний час відсутня можливість регулювання рівнів води у каналі МК-1 та
недопущення високих горизонтів р.Дністер у акумулюючу ємність «Тершаків», це
може призвести до затоплення сіл Тершаків та Монастирець
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання
вимог Водного Кодексу України та Земельного Кодексу України. Враховуються гідрологічні
розрахунки, екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, обмеження згідно чинних
нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальних альтернатив планової діяльності немає.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого - інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає:
- польове обстеження;
- інженерно-топографічні вишукування;
- геологічні вишукування;
- гідрологічні розрахунки;
- виготовлення проектної документації;
- розроблення звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище;
- доставка на об'єкт необхідних машин, механізмів та матеріалів;
- улаштування і утримання тимчасових автомобільних доріг;
- До заходів захисту території при виконанні робіт належить:
- дотримання технологій передбачених проектом;
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього
природного середовища.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Технічної альтернативи планованої діяльності немає.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
- тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього
згоряння в період проведення будівельних робіт буде недовготривалим, концентрації
забруднюючих речовин не будуть перевищувати нормативні показники;
- у процесі будівництва незначні ділянки, які не мають особливого екологічного та
природоохоронного значення, будуть очищені від рослинності, що не матиматиме
суттєвих негативних наслідків для місцевої екосистеми, а навпаки підвищить стійкість
русла і берега;
- виконання будівельно-монтажних робіт буде супроводжуватися шумовим
забрудненням.
Для технічної альтернативи 1: основним негативним впливом на довкілля буде
тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згорання
Територіальних альтернатив планованої діяльності немає.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальної альтернативи планованої діяльності немає.
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
згідно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
➢ (проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок,
берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок)

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
Геологічні та топографо-геодезичні дослідження, гідрологічні дані та поверхневі
води, навколишнє соціальне середовище, ґрунти, флора і фауна.

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.
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. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України (ДАБІ України). та Висновок з оцінки
впливу на довкілля що видається Департаментом екології та природних ресурсів
ЛОДА.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11)
(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 обласної державної
адміністрації вул. Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта:
envir@loda.gov.ua, телефон/факс : (032)238-73-83, контактна особа – Сорока Назарій
Любомирович.

