
 

______________________________________________ 
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу 

на довкілля (автоматично генерується програними засобами 

ведення Реєстру,  

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

_____________________________________________ 
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності (автоматично генерується 

програними засобами для ведення Реєстру, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Приватне акціонерне товариство «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» 

код  згідно ЄДРПОУ 31435931 

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний номер або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, 

ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

33000, м. Рівне, вул. Соборна, 446 

тел.: 0503751025 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності  фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону  

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* 

Планована діяльність, її характеристика. 

Виробництво асфальтобетонної суміші на базі асфальтозмішувальної установки ДС-16863 номінальною 
продуктивністю 130-160 т/год. До складу установки ДС-16863 входять: агрегат живлення, що складається з 5 
бункерів (об’ємом по 16 м3), стрічковий конвеєр, сушильний агрегат з пилоочисним устаткуванням, агрегат 
пилу, змішувальний агрегат, агрегат мінерального порошку, агрегат готової суміші, бітумне обладнання, блок 
керування (кабіна оператора). 
Технічна альтернатива 1. 
В якості технічної альтернативи №1 розглядалося виробництво асфальтобетонної суміші на базі 
асфальтозмішувальної установки ДС-158. До складу установки ДС-158 входять: агрегат живлення, сушильний 
агрегат з трьохступеневою системою очищення пилогазової суміші, змішувальний агрегат, агрегат 
мінерального порошку, агрегат пилу, бітумні цистерни, нагрівач рідкого теплоносія, агрегат готової суміші, 
дозатор, блок управління. Номінальна продуктивність установки – 56 т/год. 
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи  

Місце провадження планової діяльності:  
35331, Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Городок, вул. Привокзальна, 2А. 
Територіальна альтернатива 1: 

Оскільки планована діяльність передбачається на базі діючої асфальтозмішувальної установки, що розміщена 

на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд», зміна територіального 

розміщення об’єкта є недоцільним. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності  

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в розвитку державної галузі будівництва та 
ремонту автодоріг; поліпшенні дорожніх умов та транспортного обслуговування населення; підвищенні рівня 
безпеки автодорожнього руху; виробництві асфальтобетонних сумішей, які відповідають європейським 
вимогам якості продукції; збільшенні надходжень у місцевий та державний бюджети за рахунок сплати 
податків; покращенні економічного потенціалу регіону; створенні нових робочих місць із забезпеченням 
сучасних умов праці.    
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 

довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Стаціонарна асфальтозмішувальна установка призначена для виготовлення асфальтобетонних сумішей, що 
використовуються в дорожньому будівництві по якості, складу та сировині що відповідає вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7-119:2011 чи ДСТУ Б В.2.7-127:2015. 
Номінальна продуктивність установки – 130-160 т асфальтобетонної суміші за годину. 
Установка здійснює наступні операції технологічного процесу: попереднє дозування кам'яних матеріалів в 
агрегаті живлення і подачу їх до сушильного агрегату;  просушування і нагрів кам’яних матеріалів до робочої 
температури в сушильному агрегаті і подачу їх до грохоту змішувального агрегату; сортування нагрітих 
матеріалів на 4 фракції, тимчасове зберігання їх в гарячому бункері, дозування і видачу їх в змішувач; очистку 
відхідних газів в попередньому ступені очистки, високоефективних циклонах і скрубері Вентурі; використання 
уловленого пилу через подачу у відсік бункера змішувального агрегату або на дозування разом з мінеральним 
порошком; приймання мінерального порошку, тимчасове зберігання, дозування його і подачу в змішувач; 



приймання, збереження, нагрів до робочої температури бітуму, дозування його і подачу в змішувач; 
змішування складових асфальтобетонної суміші, видачу готової суміші в автотранспорт або подачу її скиповим 
підйомником в агрегат готової суміші, а потім в автотранспорт. 
В установці забезпечено: автоматичне дозування кам’яних матеріалів, бітуму, мінерального порошку, їх 
перемішування і видачу в агрегат готової суміші; дистанційне управління усіма основними механізмами; 
маслообігрів бітумних комунікацій. 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; 
- викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря та не перевищувати гранично-допустимих нормативів; 
- водопостачання та водовідведення повинне здійснюватися згідно дозволу на спеціальне водокористування; 
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим 
організаціям, згідно попередньо украдених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження, захоронення, видалення; 
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до ДСП 173-96;      
- дотримання рівня акустичного забруднення в межах нормативів шумового навантаження та вібрації на межі 
встановленої СЗЗ 
- дотримання правил пожежної та техногенної безпеки;  
Щодо технічної альтернативи 1: 

Теж саме, що і для планованої діяльності  

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

Компонування технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки та 
виробничої санітарії 
Щодо технічної альтернативи 1: 

Інженерна підготовка території включає планування промислового майданчика та облаштування елементів під 

необхідні об’єкти для розміщення та експлуатації комплексної інженерної споруди, під’їзних шляхів і доріг до 

об’єкту.    

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

Щодо технічної альтернативи 1: 
Клімат і мікроклімат – вплив не передбачається; 
Рослинний і тваринний світ – вплив не передбачається;  
Повітряне середовище – джерелами впливу на повітряне середовище є місця розвантаження, зберігання, 
пересипки та перевантаження матеріалів та продукції, металообробні та електрозварювальні роботи, транспорт. 
Основними забруднюючими речовинами є: оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, діоксид сірки, етилен, спирт етиловий, ксилол, фенол, вуглеводні насичені С12-С19, бензол, 
толуол; крім того парникові гази: діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан та важкі метали: ванадій та його 
сполуки у перерахунку на п’ятиоксид ванадію. 
Навколишнє соціальне середовище (населення) – поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування 
населення; 
Водне середовище – підприємство здійснює забір води із підземного водоносного горизонту,  експлуатуючи 1 
свердловину для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних, а також виробничих потреб. Скид стічних 
вод від питних і санітарно-гігієнічних, а також виробничих потреб буде здійснюватися у вигрібну яму з 
подальшим вивезенням згідно укладених договорів. Дощові та талі води відводитимуться на локальні очисні 
споруди, з подальшим використанням очищеної води для поливу зелених насаджень на території об’єкта.  
Порушень гідрологічних та гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій у зоні діяльності об’єкта не 
виявлено; 
Вплив на техногенне середовище – відсутній; 
Ґрунти – можливий незначний вплив при облаштуванні майданчика; виснаження або деградації сформованих 
умов в районі планованої діяльності не очікується. 
Відходи – відходи збираються та передаються спеціалізованим організаціям для подальших операцій 
відповідно до чинного законодавства;  
Шум – межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та 
не перевищуватиме допустимих значень; 
Об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування об’єкту відсутні.   
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 частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Об’єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 
11 – Інші види діяльності: споруди та виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого 
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону. 



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) 
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.   
11. Плановий обсяг дослідження та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля 

Передбачено у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 
29.05.2017 року.  
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 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, яка 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 попереднім абзацом; 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 отримати рішення про провадження планованої діяльності.   
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включення 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 дослідження 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 дослідження та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний 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 та пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень чи пропозицій громадськості вони будуть розміщенні 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:  
Висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть отримані документи дозвільного характеру згідно 
вимог екологічного законодавства України. 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 
 

 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що розташоване за 
адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20; тел.: (0362) 62-03-64;  
факс: (0362) 62-03-64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Директор, Захарчук Володимир Васильович    

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


