
 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

 
1. Інвестор (замовник) Львівське комунальне підприємство «Зелене місто» 

Поштова і електронна адреса 79008,  м. Львів, вул. Зелена, 153,  zelene.misto@lvivcity.gov.ua 
2. Місце розташування майданчиків (трас)  
будівництва (варіанти) 

Вул. Пластова, 13 , м. Львів 
 

3. Характеристика діяльності (об'єкта) Механіко-біологічний комплекс з переробки твердих  
 побутових відходів. 
 Транскордонного впливу немає.  
 Належить до об’єктів, що становлять підвищену 
 екологічну небезпеку 
(орієнтовно за об'єктами-аналогами, належність до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу) 

Технічні і технологічні дані 
Комплекс переробки ТПВ потужністю до 250 тис. тонн на рік 

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації) 

4. Соціально-економічна необхідність 
планованої діяльності 

Зменшення обсягів побутових відходів що захороню-  

ються на полігонах, отримання відсортованої 

 
вторинної сировини 

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:  

земельних Загальна площа ділянки – 9,6621га
 

 постійне користування 
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання) 

сировинних Сировина для забезпечення роботи  
 комплексу – тверді побутові відходи які 
 продукує м. Львів 
 Сировина при будівництві не використо- 

 вується (всі будівельні матеріали поста- 
 чаються на будівництво централізова- 
 ним способом) 

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання) 

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) Потужність  електропостачання - 
 3 МВт від проектованих мереж згідно ТУ 

водних Водоспоживання – 100 м
3
/добу від  

 проектованих мереж згідно ТУ 
 (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення) 

трудових Загальна кількість працюючих 92 особи 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві  
й експлуатації) 

За рахунок існуючих  і проектованих   
внутрішніх автомобільних доріг 

7. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами 

Нормативна санітарно захисна зона комплек-  
су становить 500м (згідно дод. № 4 ДСП 173- 

 96) 
 Отримані МБУіО видані виконавчим коміте-  
 том ЛМР №1343 від 07.12.2018  

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за варіантами 

Передбачено встановлення резервуарів для  
збору дощових вод з попереднью очисткою в 
сепараторах нафтопродуктів, облаштування  
автостоянок та  благоустрій території. 

 Зелені насадження, згідно Актів обстеження  
 №35 від 22.05.2018 та №83 від 12.09.2018  
 підлягають знесенню  та частковій компен-                
 саційній висадці  

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище : 
клімат і мікроклімат Не впливає 
повітряне В межах ГДК. Валовий викид при  

 експлуатації становить 657,669 т/рік 
 При будівництві короткочасними  
 джерелами дії на повітряне середовище  
 будуть будівельні машини і механізми,  
 пересувні зварювальні агрегати.  

водне Не впливає. Побутові стоки відводяться у 
 мережу побутової каналізації міста 
 Дощові води з твердого покриття  
 збираються в резервуари після очистки в 



 сепараторах нафтопродуктів з подальшим 
 використанням в технологічному процесі 

ґрунт Не впливає 
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти Впливає, будуть знесені дерева і кущі  

 згідно Актів обстеження зелених насаджень 
навколишнє соціальне середовище (населення) Покращує. Створення нових робочих місць 
навколишнє техногенне середовище Не впливає 
10. Відходи виробництва і можливість їх  Побутові відходи що утворюються від  

повторного використання, утилізації, господарської діяльності комплексу будуть 
перероблятися на місці, інертні відходи 
призначені для проведення рекультивації 
полігонів 

знешкодження або безпечного захоронення Відпрацьовані люмінесцентні лампи, бата-  
 рейки, відходи електронного походження 
 по мірі накопичення будуть збиратись у 
 відповідних місцях з передачею на утилізацію  
 Використаний обтиральний матеріал  

 складають і зберігають в спеціальних  
 металевих ящиках, закритих кришками з  
 передачею на утилізацію 

11. Обсяг виконання ОВНС Згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003 
12. Участь громадськості З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись за  

адресою : м. Львів, пл. Ринок,1 директор Ноздря В.І. 
Пропозиції і зауваження подавати до управління екології та  
благоустрою Департаменту містобудування ЛМР за адресою 
м. Львів, пл. Ринок, 1, понеділок-четвер – 9:00-18:00, п’ятниця 
9:00-17:00, обідня перерва 13:00-13:45 

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій) 

 
 


