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ПОВІДОМЛЕННЯ  
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. 

ТОВ „ЕЛЕРОН”, код ЄДРПОУ 22100995 інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.  
Товариство з обмеженою відповідальністю „ЕЛЕРОН”, юридична адреса: 88000, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Проектна, 11. Директор Дарманюк Андрій Григорович, 
контактний номер телефону: (066) 6924335. 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.  
Планована діяльність, її характеристика. 
ТОВ „ЕЛЕРОН” планує розширення планованої діяльності, шляхом збільшення об’ємів 

реалізації зрідженого вуглеводневого газу до 1400 м3/рік на автозаправній станції (комплексі) у 
смт. Бориня, по вул. Івана Франка, 245А, Самбірського району, Львівської області. 

Технічна альтернатива 1:  
Станція стаціонарна для заправлення автомобілів зрідженим вуглеводневим газом 

наземного розташування типу СНГ3-6-2. До складу модуля ЗВГ входить: два резервуари (один 
резервний), об’єм кожного 6,4 м3, одна газороздавальна колонка, електронасосне обладнання.  

Технічна альтернатива 2:  
Станція стаціонарна для заправлення автомобілів зрідженим вуглеводневим газом з 

підземним розташуванням резервуару для зберігання ЗВГ марки LPG об'ємом 20,587 м3, одна 
газороздавальна колонка, електронасосне обладнання.  

Враховуючи, що наявне обладнання технічної альтернативи 1 забезпечує належне 
провадження планованої діяльності, а технічна альтернатива 2 потребуватиме більших 
матеріальних затрат, відповідно перша технічна альтернатива є пріоритетна. 

 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності:  
Територіальна альтернатива 1: розширення планованої діяльності, шляхом збільшення 

об’ємів реалізації зрідженого вуглеводневого газу на автозаправній станції (комплексі) у смт. 
Бориня, по вулиці Івана Франка, 245А, Самбірського району, Львівської області. Автозаправна 
станція (комплекс) розташована на земельній ділянці площею 0,205 га (кадастровий номер: 
4625555300:01:019:0001; тип власності: приватна власність; цільове призначення: 12.04 Для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства). 

Територіальна альтернатива 2: враховуючи, що планується розширення планованої 
діяльності на діючій автозаправній станції (комплексі), де є наявні інженерні комунікації, 
будівлі та споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування, друга 
територіальна альтернатива не розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення: забезпечується 

створення додаткових робочих місць з метою працевлаштування місцевого населення, 
збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет за рахунок сплати податків та 
створюються сприятливі умови для подальшої нормальної роботи підприємства. 



5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). 

ТОВ „ЕЛЕРОН” планує розширення планованої діяльності, шляхом збільшення об’ємів 
реалізації зрідженого вуглеводневого газу до 1400 м3 на рік на автозаправній станції у смт. 
Бориня, по вулиці Івана Франка, 245А, Самбірського району, Львівської області.  

Для заправлення автомобілів зрідженим вуглеводневим газом призначена станція 
стаціонарна наземного розташування типу СНГ3-6-2. До складу модуля ЗВГ входить: два 
резервуари (один резервний), об’єм кожного 6,4 м3; одна газороздавальна колонка; 
електронасосне обладнання.  

На автозаправній станції проводиться зберігання: бензину А-92 у підземному 
двохстінному резервуарі об'ємом 10 м3, бензину А-95 у підземному двохстінному резервуарі 
об'ємом 25 м3, дизпалива у підземному двохстінному резервуарі 50 м3. Заправка проводиться 
через дві трьохпродуктові двосторонні паливороздавальні колонки. Планується встановлення  
дизельного генератора. 

Передбачається влаштування об’єктів сервісного обслуговування:  
– магазин з продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій 
упаковці; 
– кафе для швидкого харчування відвідувачів; 
– автосервіс для поточного ремонту автотранспорту; 
– автомийка на 5 постів. 

Режим роботи автозаправної станції (комплексу) – цілодобовий, кількість робочих днів – 
365. Планується річна реалізація палива: бензину А-92 – 2000 м3, бензину А-95 – 3000 м3, 
дизпалива – 3100 м3 та ЗВГ – 1400 м3.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: 
 по забрудненню атмосферного повітря – граничнодопустимий викид забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел викидів, граничнодопустимі концентрації забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; 

 по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність на них інтенсивного 
прямого впливу; 

 розробка й здійснення заходів щодо запобігання можливим аваріям, а також ліквідації 
їх можливих шкідливих екологічних наслідків; 

 дотримання санітарних вимог; 
 дотримання нормативів вібраційного та шумового навантаження на людину; 
 забезпечення санітарних вимог при експлуатації. 

враховуючи що перша технічна альтернатива є пріоритетна, друга не розглядається. 
щодо територіальної альтернативи 1: 
 містобудівні умови та обмеження; 
 розмір санітарно-захисної зони; 
 протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 

щодо територіальної альтернативи 2: друга альтернатива не розглядається. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

технічної альтернативи 1: 
 застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню; 
 захист персоналу від статичної електрики та короткого замикання; 
 профілактичний огляд технічного стану обладнання і захисних екранів, а також 

пристроїв, які підводять струм, включають і відключають живлення; 
 забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, спецодягом і 

спецвзуттям; 
 дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх вивіз. 

враховуючи що перша технічна альтернатива є пріоритетна, друга не розглядається. 
щодо територіальної альтернативи 1: 



 компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони 
праці і виробничої санітарії. 

щодо територіальної альтернативи 2: друга альтернатива не розглядається. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1: 
на стадії будівництва: 

 на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин; 
 на мікроклімат – вплив не суттєвий; 
 на водне середовище – вплив не суттєвий; 
 на техногенне середовище – вплив не суттєвий; 
 на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив; 
 на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив; 
 на ґрунт – вплив не суттєвий. 

на стадії експлуатації: 
 на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин; 
 на мікроклімат – вплив не суттєвий; 
 на водне середовище – вплив не суттєвий; 
 на техногенне середовище – покрашення; 
 на соціальне середовище – зростання відрахувань у місцевий та обласний бюджети; 
 на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив; 
 на ґрунт – вплив не суттєвий. 

враховуючи що перша технічна альтернатива є пріоритетна, друга 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”) 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону 
України „Про оцінку впливу на довкілля”, стаття 3, частина 3, п. 4 енергетична промисловість: 
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 та п. 14 (розширення). 

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). 

Транскордонний вплив відсутній. 

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 відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VІІІ 
від 23 травня 2017 року.  

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 унікальний 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 та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть розміщені відповідно до статті 6 Закону України „Про 
оцінку впливу на довкілля” 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. 
Рішенням про провадження планованої діяльності відповідно до законодавства буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Управління Державної інспекції архітектури та містобудування 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  

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. 
Поштова адреса: вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026. 

Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Сорока Назарій Любомирович. 
тел. (032) 238-73-83. Електронна пошта: envir@loda/gov.ua. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

mailto:%20envir@loda/gov.ua.

