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для паперової версії зазначається суб'єктом 

господарювання) 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Акціонерне товариство Українська залізниця” код ЄДРПОУ 40075815 в особі виробничого структурного підрозділу 

«Львівська дирекція» філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” акціонерного товариства 

"Українська залізниця" код ЄДРПОУ 41149437, 

 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 

Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5 

Акціонерне товариство "Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815. 

Фактична адреса: 79018, м. Львів, вул. Чернівецька, 15, тел. (032)226-16-28, 063-434-82-76  

«Виробничий структурний підрозділ «Львівська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 

споруд акціонерного товариства «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 41149437. 

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика: 

«Будівництво магістрального водогону від м. Мостиська до ст. Мостиська-2 Львівської області (коригування)». 

Існуюча система господарсько-питного водопроводу с. Мостиська-2 із локальних свердловин не забезпечує нормативних витрат 

води для споживачів. Робочим проектом передбачається здійснювати водопостачання с. Мостиська-2 із централізованої системи 

водопостачання м. Мостиська по наступній схемі: 

Вода із річки Зелена Кривуля подається на фільтрувальну станцію насосною станцією 1-го підйому, звідкіля насосною станцією 2-

го підйому подається в м. Мостиська. Тиск на виході із насосної 2-го підйому 8,5 атмосфери. Діаметр водогону – 150 мм. До водогону 

під’єднуються трубопроводи, які подають воду у систему водопостачання ст. Мостиська-2. 

Робочим проектом передбачається:  

- водопостачання с. Мостиська-2 по водогону від централізованого водопроводу м. Мостиська;  

- будівництво водонапірної башти для водопроводу с. Мостиська-2. 

Технічна альтернатива 1. Дана планована діяльність, забезпечить вирішення питання покращення життя людей, підприємств 

населених пунктів Мостиської громади, технічною альтернативою було спорудження нового водозабору з усіма комунікаціями, проте через 

високу вартість проекту та більш негативний екологічний вплив, альтернатива була відхилена. 

Технічна альтернатива 2. Не передбачалася 
 

3. Місце впровадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: 

Місця прокладання водопровідних мереж – на території Мостиської міської ради, Яворівського району Львівської області. 

Ділянка відведена для будівництва водонапірної башти розташована на території селища Мостиська-2.  

Ділянка межує: - з півночі і сходу – проїзди до вулиці Лісової; - з півдня – вул. Лісова, городи; - із заходу – городи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1: 

Територіальна альтернатива недоцільна, оскільки існує потреба водозабезпечення населеного пункту. Існує потреба в забезпеченні 

водопостачання для населення та бізнесу. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2: 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
 

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.  

Реалізація планованої діяльності буде сприяти забезпеченню житлового фонду та підприємств села Мостиська-2 водою. Що 

позитивно вплине на життя людей та ведення бізнесу в цілому. Основні заходи направлені на покращення санітарного стану села 

Мостиська-2. 
 

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

виробництва тощо). 

У відповідності до завдання на проектування водогін проектується в дві нитки діаметром 110 мм із поліетиленових труб марки 

ПЕ100 SDR 17(1,0 МПа) по ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

Загальна довжина водогону 7931 м. Глибина закладання трубопроводу (до низу труби) прийнята не менше 1,30 м, тобто на 0,5 м 

більше глибини проникнення в ґрунт нульової температури (ДБН В.2.5-74:2013. п. 12.41).  

Водопровід прокладається на основі із піску Н=100 мм і засипається шаром піску Н=300 мм над верхом труби.  

Для захисту водопроводу від гідравлічних ударів при раптовій зупинці насосів передбачається встановлення на водопроводі 

повітряних клапанів комбінованих з захистом від гідроудару Ду 50 марка D060 HF NS фірми «AVK» Данія.  



В межах забудови с. Мостиська-2 на водогонах запроектовані пожежні гідранти. Біля гідрантів необхідно передбачити 

флуоресцентні покажчики відповідно до ДСТУ 4297:2004. 

Для розташування трубопровідної арматури на водопроводі запроектовані водопровідні колодязі із збірних залізобетонних 

елементів за типовим проектом 901-09- 11.84 «Колодцы водопроводные».  

Передбачається гідроізоляція дна і стін колодязів до рівня 0,5 м від поверхні ґрунту.  

Гідроізоляція дна – тинькова асфальтова із гарячого асфальтового розчину товщиною 10 мм по ґрунтовці рідким бітумом. 

Зовнішня гідроізоляція стін і плит перекриття пофарбування гарячим бітумом в два шари товщиною 5 мм по ґрунтовці із бітуму, 

розчиненого у бензині. На стиках збірних залізобетонних кілець передбачається наклеювання полос із гнилостійкої тканини шириною 30 см. 

Вузли проходу трубопроводів в стінах колодязів прийняті на підставі серії 4.900-9 «Узлы и детали трубопроводов, из пластмасових труб для 

систем водоснабжения и канализации» (аркуші додаються до комплекту робочих креслень марки «ЗВ». Для обліку води на під’єднанні до 

водопроводу м. Мостиська передбачається водомірний вузол з лічильником Д = 65 мм марки «Flostar-M» (виробник «Actaris», Італія). 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами. 

 рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – виснаження чи деградація сформованих в даній місцевості рослинних та 

фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності не очікується; 

 зелені насадження не зноситимуться; 

 об’єкти ПЗФ на даній території відсутні; 

 навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність покращить сформовану інфраструктуру 

соціального середовища та умови проживання населення, позитивно вплине на населення  створення робочих місць; 

 по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові територій; 

 Згідно п. 12.2.4 ДБН В.2.5-74:2013нормативна ширина санітарно-захисної полоски від крайніх водогонів прийнята 50 м; 

 по акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 

Для технічної альтернативи 1  

- дотримання Водного кодексу України.  

- Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

- Закону України «Про відходи» 

Територіальних альтернатив планованої діяльності немає 
 

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

Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: 

- польове обстеження; 

- інженерно-топографічні вишукування; 

- виготовлення проектної документації;  

- доставка на об’єкт необхідних механізмів.  

щодо технічної альтернативи 1: Аналогічні щодо планованої діяльності 

щодо технічної альтернативи 2: Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність технічної 

альтернативи 2 

щодо територіальної альтернативи 1: Не передбачалися 

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

- навколишнє соціальне середовище (населення) – діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та 

умови проживання населення, робочі місця;  

- навколишнє техногенне середовище – відсутній. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не викликатиме жодних обмежень у їх 

діяльності; 

- на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин; 

- на клімат та мікроклімат – відсутній; 

- на рослинний та тваринний світ – відсутній; 

- на ґрунт – у вигляді прокладання водопровідної мережі; 

- на водне середовище – вплив мінімальний.  

щодо технічної альтернативи 1: Аналогічні щодо планованої діяльності.  

щодо технічної альтернативи 2: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність технічної 

альтернативи № 2. 

щодо територіальної альтернативи 1 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність 

територіальної альтернативи. 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. 

щодо територіальної альтернативи 2  

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”) 

Об’єкт відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля: 

 будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; 

  (господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних 

об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 м3.) 

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 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

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, необхідно вказати 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 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  

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання дозволу на 

виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України. 

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./факс  (032) 238-73-

83, envir@loda.gov.ua 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

Начальник відділу екологічної експертизи, нормування атмосферного повітря та поводження з відходами - Сорока Назарій Любомирович 

(контактна особа) 
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