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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                                                             

(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: Реконструкція трубопроводу скиду очищених вод ТзОВ 
"Радехівський цукор" Радехівський підрозділ за адресою 80250, Львівська обл., 
Червоноградський р- н, с. Павлів, проспект Юності, буд. 39. 
Технічна альтернатива 1. 
Мета реконструкції трубопроводу скиду очищених вод – заміна мережі напірної каналізації 
від КНС-1 до випуску в річку Кийський Потік (транзитний водний об'єкт до річки Західний 
Буг). Планується, що нова мережа буде проходити паралельно існуючій трасі.  
Основний вид діяльності – забезпечення відведення умовно чистих стоків підприємства від 
КНС-1 до випуску в річку Кийський Потік (транзитний водний об'єкт до річки Західний Буг). 
Плановані мережі водовідведення будуть виконані із поліетиленових труб по ДСТУ Б.В.2.7-
151:2008 ПЄ80 SDR17 314х18,7. З’єднання трубопроводів передбачається методом "Встик".  
Переваги пропонованої реконструкції: прокладання нових мереж скиду очищених вод в 
межах існуючої земельної ділянки з існуючими під’їзними дорогами, використання існуючих 
споруд (відстійників та ставків-накопичувачів), а також існуючих комунікацій. Реалізація 
проектованої діяльності дає позитивний екологічний аспект - недопущення забруднення 
прилеглої території підприємства стічними водами. 

Технічна альтернатива 2. 
Альтернативним варіантом скиду очищених вод може бути використання річки Пересіка у 
якості транзитного водного об'єкта до річки Західний Буг. Це вимагає прокладання нової 
мережі напірної каналізації від КНС-1 до випуску в річку Пересіка. Було проведено 
гідрологічні розрахунки і виявлено, що водність річки Пересіка нижче водності річки 
Кийський Потік на 95%. Це не дає змоги досягти необхідного розбавлення стічних вод для 
дотримання нормативних показників. Що загрожує можливими негативними змінами і 



забрудненням річки Пересіка. На даному водному об’єкті не здійснюється операційний 
моніторинг стану забруднення МНС України згідно постанови КМУ № 758 від 19.09.2018 
року. 
Пропоноване технічне рішення (Технічна альтернатива 1) є найбільш ефективним з 
технологічної та економічної точки зору. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.  
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.  
Планована діяльність буде здійснюватися в межах існуючого розміщення очисних споруд. 
Земельні ділянки площею 2,1539 га та 50,8285 га, знаходяться у строковому платному 
користуванні згідно договорів оренди. За адміністративним розподілом дані земельні ділянки 
розташовані на території Червоноградського району Львівської області в 2 кілометрах на 
захід та в 7 км на південний захід відповідно від території ТзОВ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР".  
Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.  
Розміщення на інших земельних ділянках. При провадженні даної територіальної 
альтернативи виникає необхідність у використанні додаткових ресурсів (земельних, 
сировинних, технічних, енергетичних та ін.), збільшуються обсяги будівництва та монтажу 
додаткових інженерних мереж й обладнання, виникає необхідність у будівництві необхідних 
споруд. 
Розгляд територіальної альтернативи 2 є неефективним й затратним рішенням. 
Територіальна альтернатива 1 є більш економічно та екологічно доцільною. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Реалізація планованої діяльності має позитивний соціально-економічний ефект, а саме: 

- забезпечення оптимальних економічних показників виготовлення продукції в сучасних 
умовах; 

- забезпечення населення якісною продукцією; 

- дотримання вимог природоохоронного законодавства; 

- сприятиме надходженню коштів до місцевого бюджету збереження та створення 
робочих місць для місцевого населення. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої    діяльності 
Планованою діяльністю передбачається реконструкція трубопроводу скиду очищених вод 
ТзОВ "Радехівський цукор" Радехівський підрозділ.  
Виробничі стоки заводу проходять попередню очистку на земляних відстійниках та ставках- 
накопичувачах після чого перекачуються на очисні споруди промислових стоків, де 
проходять повну біологічну очистку. Очищені промислові стоки скидаються випуском №1 
через р. Кийський Потік в Західний Буг. 
Реконструкція передбачає прокладання нової мережі, яка буде проходити паралельно 
існуючій трасі.  
Передбачається монтаж 2-х ліній  каналізаційної мережі з поліетиленових труб по ДСТУ 
Б.В.2.7-151:2008 ПЄ80 SDR17 314х18,7 загальною довжиною 6000 м; колодязів із збірних з/б 
елементів Дк1500 мм. З’єднання трубопроводів передбачено методом "Встик".  
Прокладання траси передбачено максимально рівно. У  місцях з'єднання з існуючими 
трубопроводами будуть влаштовані перехідні муфти. Перетин водних перешкод передбачено 
в футлярі з попереднім утепленням.  
Планується застосування литих фасонних частин відповідних діаметрів і тисків з 
поліетилену такої ж марки що і труби.  



Планований об’єм водовідведення 2560 м3/добу. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами  
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 
Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів 
України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», 
«Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними 
обмеженнями. 
 Екологічні обмеження за альтернативами: 

1. Під час експлуатації об’єктів дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 
законодавства. 

2. Забір води для потреб підприємства та скиди стічних вод повинні здійснюватися згідно 
дозволу на спеціальне водокористування. 

3. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого 
зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення. 

4. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на 
межі житлової забудови. 

5. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 
Санітарні обмеження: 

1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-
гігієнічними нормами та правилами. 

2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних 
санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). 

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 
забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. 
Інші обмеження:  
Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати 
всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні 
та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог 
природоохоронного та санітарного законодавства. 
Дані обмеження необхідно дотримуватись під час виконання технічних альтернатив 1,2 та 
територіальної альтернативи 1,2. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Проектні рішення в період експлуатації будуть забезпечувати раціональне 
використання природних ресурсів, будуть передбачені заходи по охороні праці,  
відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні заходи. 
щодо технічної альтернативи 1 
щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні щодо планованої діяльності  
щодо територіальної альтернативи 1  
щодо територіальної альтернативи 2  
Аналогічні щодо планованої діяльності 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
на мікроклімат: вплив відсутній; 
на повітряне середовище: вплив має тимчасовий характер і пов'язаний з забрудненням 



повітря пилом і продуктами викидів двигунів при роботі будівельних машин і 
автотранспорту, а також від зварювальних робіт; 
на водне середовище: не передбачається будь-якого довгострокового впливу на поверхневі 
або підземні водні ресурси, при дотриманні технологічного регламенту, умов спеціального 
водокористування та проведенні природоохоронних заходів, а також виконанні заходів по 
недопущенню аварійних ситуацій, вплив на водне середовище оцінюється, як прийнятний; 
на геологічне середовище та ґрунти: вплив оцінюється, як прийнятний, мінімізація ступеню 
впливу під час проведення будівельних робіт та при аварійних ситуаціях досягається через 
здійснення зворотної засипки траншей, планування поверхні ділянки, відновлення родючого 
шару ґрунту; 
на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив відсутній; 
акустичний вплив: вплив має тимчасовий характер, шумове забруднення буде зумовлене 
роботою   будівельних машин і автотранспорту; 
на соціальне середовище: позитивний вплив у вигляді збереження та створення робочих 
місць, на стан здоров’я та захворюваність місцевого населення не впливає. 
щодо технічної альтернативи 1  
щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічні щодо планованої діяльності.  
щодо територіальної альтернативи 1  
щодо територіальної альтернативи 2  
Аналогічні щодо 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 
Належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно статті 3, частини 3, пункту 13 
«господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні 
об’єкти» також з урахуванням оновлення умов провадження планованої діяльності, 
передбачених пунктом 14 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 
року за № 2059-VIII (реконструкція). 

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 відсутні. 

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 у 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 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 частини 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на 
довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА на 
підставі та з урахуванням Висновку з оцінки впливу на довкілля будуть розроблені 
документи дозвільного характеру згідно з вимогами законодавства України, а саме: Дозвіл на 
спеціальне водокористування; Дозвіл на виконання будівельних робіт для об’єкту, що 
належить за класом наслідків (відповідальності) до об’єктів з середнім (СС2) наслідками. 

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: 
адреса: вул. Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026;  
електронна пошта: envir@loda.gov.ua; 
телефон/факс: (032)238-73-83 
контактна особа – Сорока Назарій Любомирович.                                                
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа) 

 


