
 

 

Заява про екологічні наслідки діяльності реконструкції  

виробничої бази ПрАТ «Волиньхолдінг» по вул. І.Франка, 4 в смт Торчин Луцького 
району Волинської області (цех №2, цех №3) 

 

1. Дані про планову діяльність, мету та шляхи її здійснення 

Проектом передбачається реконструкція першого поверху виробничого цеху №3 та 

реконструкція з добудовою першого поверху виробничого цеху №2. Цех №2 виготовляє 

майонези, емульговані соуси, кетчупи та маринади, цех №3 — гірчицю. На другому поверсі 

цеху №2 розташовуються існуючі побутові приміщення для чоловіків та кімната приймання 

їжі. На другому поверсі цеху №3 розташовуються існуючі офісні приміщення та приміщення 

лабораторії. 

Потужність реконструйованих цехів становить: 
- цех №2: майонез — 19,5 тис. тонн на рік; білі соуси — 1,9 тис. тонн на рік; 

- цех №3: гірчиця — 2,5 тис. тонн на рік. 

Майонез та білі соуси випускаються в гнучкій тарі. Гірчиця випускається в гнучкій тарі 

та у відрі (З кг). 

Процес виробництва продукції є безперервним. Режим роботи 3-змінний, 350 робочих 

днів на рік, тривалість робочого дня - 8 годин. Загальна кількість працюючих — 212 осіб, з 

них: чоловіків — 98 осіб; жінок — 114 осіб. 

Об'єкт реконструкції не відноситься до переліку об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку. 

2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного 

середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій 

Практично єдиним вагомим впливом на навколишнє середовище є викиди в атмосферу 

забруднюючих речовин. Основні показники валових викидів та розраховані приземні 

концентрації цих речовин з врахуванням фонових концентрацій наведені в таблиці. 

 

 

Аварійні та залпові викиди, в результаті яких приземні концентрації забруднюючих 

речовин можуть досягти небезпечного для життя людини рівня не допускаються. Тобто, 

ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій немає. 

3. Якісні та кількісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для 

життєдіяльності населення проектованої діяльності. Заходи, що гарантують 

здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів. 

Для погіршення умов життєдіяльності місцевого населення по причині реконструкції 

даного об’єкту немає підстав. 

В проекті передбачається використати сучасні прогресивні рішення, комплекс яких 

включає: 

а) ресурсозберігаючі заходи: 

- раціональне використання земельних ресурсів; 

- енергозберігаючі - встановлення обліку теплової та електроенергії на вводах мереж, 

встановлення необхідної кількості вимикачів для управління електроосвітленням по 

приміщеннях, встановлення електророзеток для підключення приладів місцевого 

електроосвітлення. 

 

Таблиця — Загальні обсяги викидів в атмосферу шкідливих речовин, що коригуються даним       
                    проектом, а також розраховані приземні концентрації цих речовин 

Код 

речовини 
Назва речовини Обсяг викидів 

Розраховані максимальні приземні 

концентрації речовини в атмосфері з 

урахуванням фонових концентрацій,  

долей ГДК   г/с т/рік 

337 Оксид вуглецю 0,1361 3,118 0,31 

1325 Формальдегід 0,00209 0,057 0,44 

1555 Оцтова кислота 0,0383 1,129 0,69 

2902 Пил 0,0405 0,884 0,31 
 



б) захисні заходи: 

- застосування прогресивного технологічного обладнання провідних іноземних фірм, 

обладнаного автоматичними системами контролю за веденням технологічних процесів в 

рамках заданих параметрів; 

- забезпечення зниження концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі шляхом 

підняття джерел викидів на висоту; 

в) відновлювальні заходи не вимагаються; 

г) охоронні заходи: 

- проводити систематичний контроль за якістю і кількістю викидів забруднюючих речовин 

в атмосферу прямим методом за допомогою реєструючих приладів. В основу систем 

контролю установлених величин ГДВ (ТПВ) покласти метод контролю величин фактичних 

викидів забруднюючих величин в атмосферу з джерел і порівняння їх з установленими ГДВ; 

- всі відходи, які можуть бути перероблені, вивозяться на відповідні підприємства для 

переробки з метою їх раціонального використання. 

- всі відходи, які не підлягають повторному використанню або переробці вивозяться на 

утилізацію на спеціалізовані підприємства. 

4. Перелік залишкових впливів. 

По всіх видах впливів на навколишнє середовище відсутнє перевищення допустимого 

нормативного рівня. 

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, 

мету і  шляхи її здійснення. 

 Замовник зобов'язується повідомити місцеву громадськість про заплановану діяльність 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і 

правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах 

будівництва та експлуатації об'єкта планової діяльності. 

Замовник проекту "Реконструкція виробничої бази ПрАТ “Волиньхолдінг” виробничий 

цех №2, виробничий цех №3) по вул. І. Франка, 4 смт. Торчин Луцького району Волинської 

обл. Коригування” зобов'язується виконувати всі природоохоронні заходи, які намічені даним 

проектом. 

 

З пропозиціями і заявами від громадськості необхідно звертатись на адресу 

адміністрації ПрАТ «Волиньхолдінг» за наступними контактними даними: 

вул. І.Франка, 4, смт.Торчин, Луцького району Волинської обл, 45612 

Тел./факс: (0332) 77-66-00, 77-66-10 

E-mail: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

 

 

 

 
 



 

 

 


