
 

 

(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 «ТЕРМІНАЛ-МК» (код ЄДРПОУ 37748433) 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 

1. Інформація про суб’єкт господарювання. 
 

Юридична адреса: 39600, Полтавська обл. м. Кременчук вул. Генерала Жадова,буд.10,оф 1. 

Поштова адреса: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Соборна 18/14. Адреса 

проммайданчика: Львівська обл., Яворівський р-н., м. Судова Вишня, вул. Лісозаводська, 2А 

Директор: Юлія АНТОНЕНКО, телефон 096 807 09 88. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Компанія «Термінал-МК» - постачає на український ринок бітум різних марок та 

здійснює зберігання готової продукції з метою її використання у дорожньо-будівельних 

цілях. 

Технічна альтернатива 1. 

Підприємство «ТЕРМІНАЛ-МК», виробничий майданчик якого розміщений за адресою 

Львівська обл., Яворівський р-н., м. Судова Вишня, вул. Лісозаводська, 2А, має намір 

провадити планову діяльність зі зберігання та відвантаження темних нафтопродуктів (бітуму 

нафтового). Потужність бітумного господарства становить - 40 000 т/рік. На ділянці 

прийнятий цілодобовий режим роботи. Основними процесами на об’єкті є: приймання, 

зберігання, розігрівання та відвантаження темних нафтопродуктів (бітуму нафтового).  

У сучасній виробничій схемі бітумного господарства розглядаються наступні 

технологічні операції: низькотемпературний розігрів бітуму в залізничній цистерні; злив 

бітуму з з/д або автоцистерни, через стояк; зберігання та рециркуляція бітуму в резервуарах; 

розігрів бітуму і його транспортування в стояк наливу; налив бітуму в автомобільні 

бітумовози; автоматизований налив і облік приходу і витрати бітуму. 

Бітум надходить з залізничних цистерн, забезпечених паровим обігрівом. Для розігріву 

бітуму в з/д цистернах, застосовується парогенератор, який з’єднується шлангами з паровим 

підігрівом з/д цистерни. 

Після достатнього нагрівання бітуму проводиться його зливання через приєднану 

герметичну установку нижнього зливу з залізничних цистерн. Весь об’єм бітуму 

перекачується насосною установкою до приймальної герметичної ємності. Температура в 

ємностях-сховищах підтримується автоматично за допомогою системи автоматичного 

температурного контролю. 



З метою ліквідації можливості коксування бітуму періодично здійснюється його 

перекачування з однієї ємності-сховища в іншу, за допомогою автоматизованої системи 

перекачування. 

Відвантаження бітуму здійснюється способом наливу, при цьому використовується 

наливний стояк і насоси-дозатори. Інакше кажучи, застосовується автоматизована система 

наливу. 

Бітум зберігається в спеціальних резервуарах. Кількість резервуарів - 22 шт., об’ємом 

від 50 до 1100 м3. 

Розігрів темних нафтопродуктів виконується в закритих ємностях за допомогою 

маслянного змійовика з циркулюючим термальним маслом. Нагрівання, контроль і 

циркуляція термомасла здійснюється за рахунок маслонагрівальної станції. 

Маслонагрівальна станція призначена для розігріву термального масла з метою підтримки 

робочої температури бітуму в цистернах. Термічне масло нагрівається в ізольованому 

пристрої, в якому товсті спіралі з труб встановлені одна над іншою і утворюють камеру з 

пальником всередині. Таким чином, створюється ефективна нагрівальна камера з хорошою 

циркуляцією тепла по поверхні великої площі. Насос проганяє термічне масло по спіралі, 

забезпечуючи задану температуру. Нагрівання масла повністю автоматизований і безпечний 

процес, який контролюється термостатом і витратоміром для відключення пальника в разі 

перегріву, або пальника і циркуляційного насоса в разі зменшення рівня термального масла. 

Розігрів темних нафтопродуктів виконується лише при перекачуванні в інші резервуари чи 

автотранспортний засіб. 

Технічна альтернатива 2. 

Як одна з технічних альтернатив розглядався спосіб транспортування темних 

нафтопродуктів (бітуму нафтового) виключно автотранспортним способом. Дана 

альтернатива є економічно дорожчою та невигідною, а саме: збільшується собівартість 

продукції, збільшується навантаження на дорожнє полотно, перевищення рівнів шуму від 

автотранспорту в нічний час в межах населених пунктів, збільшення кількості викидів та 

забруднення повітряного середовища. Відповідно – комбінований спосіб транспортування 

бітуму, а саме автотранспортний та залізничний, є кращим з економічної та екологічної точки 

зору.  
  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1. 

Ділянка під бітумне господарство ТОВ «ТЕРМІНАЛ-МК» розташовується на околиці в 

північній частині м. Судова Вишня, по вул. Лісозаводська, 2-А. 

Територія підприємства знаходиться на орендованій земельній ділянці, відповідно до 

укладеного договору оренди між міською радою та ТОВ «ТЕРМІНАЛ-МК». Земельна 

ділянка площею: 0,5 га (кадастровий номер 4622410500:02:003:0095) має цільове 

призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

обслуговування будівель та споруд нафтобази та нафтозаправної станції. 

Санітарно-захисна зона відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи від 09.06.2021 р скорочена. 

Основний вид економічної діяльності ТОВ «ТЕРМІНАЛ-МК» - 46.71 Оптова торгівля 

твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. На майданчику, за адресою 

Львівська область, Мостиський р-н, м. Судова Вишня, вул. Лісозаводська, 2-А 

Територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, оскільки розміщення бітумного 

господарства на обраній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам 

протипожежних, санітарних та екологічних норм. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

У соціально-економічному плані, планова діяльність підприємства відіграє позитивну роль, 

завдяки підтримці та збільшенні зайнятості населення у даному населеному пункті, що у 

свою чергу дає змогу збільшити відрахування коштів у місцевий бюджет. Також діяльність 

бітумного господарства сприятиме поліпшенню дорожніх умов і транспортного сполучення 



для населення, а також забезпечення інших видів будівництва високоякісною будівельною 

сировиною. 

 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності 
 

Основними процесами на об’єкті будуть: приймання, зберігання, розігрівання та 

відвантаження темних нафтопродуктів (бітуму нафтового). 

Технологічні характеристики бітумного господарства: 

Максимальний обсяг одночасного зберігання бітуму нафтового - 2 600 т. 

Річна потужність бітумного господарства становить - 40 000 т/рік. 

Кількість резервуарів - 22 шт. 

Витрати палива: 235 м3/год та 39 200 м3/рік. 

Опис технології роботи бітумного господарства: 

У сучасній виробничій схемі бітумного господарства перед- розглядаються наступні 

технологічні операції: низькотемпературний розігрів бітуму в залізничній цистерні; злив 

бітуму з жд або авто цистерни, через стояк; зберігання та рециркуляція бітуму в резервуарах; 

розігрів бітуму і його транспортування в стояк наливу; налив бітуму в автомобільні 

бітумовози; автоматизований наливу і обліку приходу і витрати бітуму. 

Бітум надходить з залізничних цистерн, забезпечених паровим обігрівом. Для розігріву 

бітуму в з/д цистернах, застосовується парогенератор, який з’єднується шлангами з паровим 

підігрівом з/д цистерни. 

Після достатнього нагрівання бітуму проводиться його зливання через приєднану 

герметичну установку нижнього зливу з залізничних цистерн. Весь об’єм бітуму 

перекачується насосною установкою до приймальної герметичної ємності. Температура в 

ємностях-сховищах підтримується автоматично за допомогою системи автоматичного 

температурного контролю. 

З метою ліквідації можливості коксування бітуму періодично здійснюється його 

перекачування з однієї ємності-сховища в іншу за допомогою автоматизованої системи 

перекачування. 

Відвантаження бітуму здійснюється способом наливу, при цьому використовується 

наливний стояк і насоси-дозатори, інакше кажучи, застосовується автоматизована система 

наливу. 

Побутові відходи будуть збиратися у спецконтейнери на огородженому майданчику з 

твердим покриттям. Вони будуть регулярно вивозитися за угодою з комунальним 

підприємством, що відповідає вимогам ДСанПіН 145-11(457/19195) «Державні санітарні 

норми та правила утримання територій населених місць». 

Інженерне забезпечення наступне: електропостачання - від існуючих мереж, 

водопостачання - привозна вода, опалення - електричне; каналізування - не потребує. Для 

потреб робітників - встановлений біотуалет. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами. 

Щодо технічної альтернативи 1: дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної СЗЗ; 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо ГДК та ОБРВ; дотримання нормативів 

гранично-допустимих викидів від стаціонарних джерел згідно вимог наказу Мінприроди 

України № 309 від 27.06.2006 р.; дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової 

забудови згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

дотримання вимог із поводженням з відходами згідно закону України «Про відходи»; 

дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; дотримання вимог 

Земельного кодексу. 

Щодо технічної альтернативи 2: - Теж саме, що у технічній альтернативі №1. 

Щодо територіальної альтернативи 1: - дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 

Щодо територіальної альтернативи 2: - Не розглядається. 
 

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

Щодо технічної альтернативи 1: 



-до заходів захисту території належить: дотримання санітарно-захисних зон; охорона 

вод (в т. ч. ґрунтових), та інше; урахування вимог по збереженню навколишнього 

середовища; виконання вимог ст. 48 ЗУ «Про охорону земель» та ін.  

Щодо технічної альтернативи 2: 

Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 1: 

Відсутня. 

Щодо територіальної альтернативи 2: 

Не розглядається. 

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

Щодо технічної альтернативи 1: 

Атмосфера, клімат та мікроклімат. Вплив на стан атмосферного повітря, клімат, 

мікроклімат є допустимим. Перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих 

речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової забудови 

не очікується. Прогнозований перелік ЗР, що можуть викидатися в процесі ведення 

діяльності: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, метан, вуглецю 

діоксид, азоту (І) оксид (N2O), ангідрид сірчистий, ванадій, речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок. 

Грунт та геологічне середовище. Вплив на грунти характеризується як незначний, та 

здійснюється за рахунок вібрації в процесі транспортування темних нафтопродуктів (бітуму 

нафтового) автотранспортом та залізницею. 

Водне середовище. Питна вода для працівників привозна. Для санітарно-гігієнічниї 

потреб використовуються біотуалети, з подальшим вивезенням стоків асенізаційним 

транспортом згідно угод. Скиди у водні об’єкти та водозабір з поверхневих чи підземних 

джерел – відсутній. Негативного впливу на водне середовище не передбачається. 

Флора та фауна. Ділянка межує з землями державного підприємства «Самбірське 

лісове господарство», Судововишнянське лісництво, 13 квартал – виділа №25,28,29,30,32. Не 

потрапляє в межі ПЗФ чи Смаргдової мережі, та не межує з ними. Червонокнижні 

представники флори та фауни в межах ділянки та СЗЗ відсутні. Негативного впливу чи 

негативного порушення природних умов флори та фауни не передбачається. 

Соціальне та техногенне середовище. Створення нових робочих місць, а також 

відбуватиметься поповнення бюджетів різних рівнів за рахунок сплати податків. Вплив 

позитивний. 

Культурна спадщина. Об’єкти культурної спадщини в зоні впливу відсутні, вплив на 

сусідні будівлі та споруди не здійснюється. 

Щодо технічної альтернативи 2: 

Теж саме, що у технічній альтернативі №1. 

Щодо територіальної альтернативи 1: 

Згідно технічної альтернативи 1. 

Щодо територіальної альтернативи 2: 

В подальшому 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 

Планована діяльність, відповідно до пункту 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зберігання та переробка 

вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, 

газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, 

бітуму нафтового, скрапленого газу); 

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. 

Відповідно до Ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 

№ 2059-VIII дослідження проводяться в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо 

провадження планованої діяльності. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливість 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 отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами для підприємства ТОВ «ТЕРМІНАЛ-МК», 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської 

облдержадміністрації. 
(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 облдержадміністрації,  

79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел.: +38(032) 238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua. 

Контактна особа: Сорока Назарій Любомирович 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 

 

 

 

 

 

 
 


