
З а я в а  про екологічні наслідки діяльності 
по  проекту 

 

“Будівництво спортивного комплексу по вул.І.Франка, 8 в  

м.Бережани Тернопільської області" 
 

–  Данi про планову діяльність, мету i шляхи її здiйснення: 

Метою проектованої діяльності є будівництво спортивного комплексу з пропускною 

спроможністю: спортивного залу – 48 людей у зміну, ванни бассейну – 32 людини у зміну; 

кількістю глядачів у глядацькій галереї та на балконі – 170 людей. 

Для обігріву будівель спорткомплексу запроектовано блочно-модульну котельню 

загальною потужністю 800 кВт з вогрійними котлами ATOH SAAB-0,2 (2 шт. по 200 кВт 

кожний, пиливо – природний газ) та твердопаливними котлами ATOH KCT-200 (2 шт. по 

200 кВт кожний, паливо – дрова, відходи деревини). 

Нормальне функціонування об’єкту забезпечується влаштуванням очисних споруд  

повної бологічної очистки типу"Біотал" продуктивністю 50 м3/добу з використанням 

очищених стоків для поливу зелених насаджень. 
 

–  Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього 

природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних 

ситуацій: 

– пожежа; 

– прорив каналізації. 
 

–  Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для 

життєдіяльності населення, планованої діяльності: 

– тимчасове перевищення концентрацій продуктів згорання під час аварійних 

ситуацій; 

– тимчасове, локальне забруднення грунтів при прориві каналізаційних мереж. 
 

– Заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів 

та нормативів, та заходи для попередження та ліквідації аварійних ситуацій: 

– планування території, об’ємно-планувальні рішення у відповідності до вимог 

будівельних та протипожежних правил; 

– прийняті конструкції, що забезпечують II ступінь вогнестійкості будівлі; 

– застосування трубопроводів з урахуванням їх надійності, а також можливої корозії; 

– екологічно безпечне поводження з відходами. 

– дотримуватися правил експлуатації очисних споруд "Біотал", проводити облік 

кількості і якості очищених стічних вод після очистки. 

– забороняється аварійний скид стічних вод у природну водойму.  
 

–  Перелiк залишкових впливiв, які очікуються при експлуатації об’єкту: 

– викиди в атмосферне повітря: 

оксиди азоту  –  0,974 т/рік 

оксид вуглецю  –  7,404 т/рік 

оцтовий ангідрид  –  0,148 т/рік 

зола сланцева –  2,308 т/рік 

парникові гази: 

вуглецю діоксид  –  554,845 т/рік 

азоту (1) оксид [N2O] –  0,014 т/рік 

метан  –  0,02 т/рік 
 



 

 

– відходи: 

люмінесцентні лампи (відпрацьовані) – 192 шт/рік 

ТПВ – 4,3 т/рік (вивіз на полігон ТПВ). 

 

 

 

 Зобов'язання замовника: 
–  гарантує таку реалізацію проектних рішень і подальшу експлуатацію об’єкту, які б 

забезпечували їх повну відповідність вимогам чинного законодавства в частині 

дотримання норм і правил охорони довкілля, а також виконання умов і вимог еколого-

експертних органів; 

– проводити моніторинг за якістю атмосферного повітря, складом стоків у резервуарі 

очищених вод; 

–  укласти угоди на вивіз утворюваних відходів та осаду з очисних споруд з відповідними 

органами та службами. 

 

 

Природоохороннi заходи, передбаченi в проектi, є обов'язковими  

для виконання. 
 

 

Замовник :                                                                           Виконавець ОВНС : 
 

Начальник відділу                                                                    Директор СМП  “УКРА” 

освіти, молоді і спорту 

Бережанської міськради 

 

 

   ---------------------- Г.В.Михальчук                                            --------------- П.С.Струк 

м.п.                                                                                            м.п. 

 

 


