
 

(дата офіційного опублікування в Єдиному  

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними  

засобами ведення Єдиного реєстру  

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

 

(реєстраційний номер справи про оцінку  

впливу на довкілля планованої діяльності  

(автоматично генерується програмними  

засобами ведення Єдиного реєстру  

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕК» Україна. 

Код ЄДРПОУ 25322516 

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

 

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

 

1. Інформація про суб’єкт господарювання 

35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. Заводська, 9. 

Телефон: +38 (0362) 693608. 

(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 

ТОВ «ОДЕК» Україна існуюче деревообробне підприємство, що спеціалізується на виготовленні березової, 

спеціальної та ламінованої фанери. Планованою діяльністю є розширення потужності з виготовлення фанери зі 

збільшенням об’єму готової продукції з 105000 м
3
/рік до 116000 м

3
/рік та будівництво автомобільного 

газозаправного пункту. 

  

Технічна альтернатива 1. 
В існуючих виробничих цехах підприємства передбачається встановлення технологічного обладнання для 

виробництва фанери з метою розширення виробництва. Технологічний процес складається з підготовки сировини – 

шпону (тонких листів деревини), його лущення, сушіння, нанесення клеючого матеріалу, складання пакетів, 

підпресовування пакетів шпону на холодних пресах, склеювання фанери на гарячих пресах, охолодження, обрізка за 

форматом, шліфування, ламінування фанери і сортування та пакування готової продукції. Передбачено встановлення 

фільтрувальних установках «АТОН» для очищення від пилу деревини для існуючого та нового обладнання. Для 

потреб власного автотранспорту передбачене розміщення автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) зі 

зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ), що складається з однієї ємності об’ємом 10 м
3
 та заправної колонки. 

 

Технічна альтернатива 2. 
У якості альтернативи розглянуто встановлення циклонів, замість фільтрувальних установок «АТОН», з метою 

очищення викидів від деревини при роботі нового обладнання. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. Заводська, 9. 

 



Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Не розглядається. Плановану діяльність передбачається здійснювати на території існуючого підприємства. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планова діяльність підприємства має позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у створенні нових 

робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів. 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

В існуючих виробничих цехах підприємства передбачається встановлення технологічного обладнання для 

виробництва фанери, з метою розширення виробництва зі збільшенням виготовлення продукції з 105000 м
3
/рік до 

116000 м
3
/рік. Технологічний процес виробництва фанери складається з підготовки сировини – шпону, його 

лущення, сушіння, нанесення клеючого матеріалу, складання пакетів, підпресовування пакетів шпону на холодних 

пресах, склеювання фанери на гарячих пресах, охолодження, обрізка за форматом, шліфування, ламінування фанери 

і сортування та пакування готової продукції. Для даних потреб передбачається встановлення наступного 

обладнання: дробарки відходів шпону «Фезер»; дробарки відходів шпону та відходів торцювання чураків 

«Векоплан»; дробарки відходів «Schelling»; трьох шпонополагоджувальних верстатів виробництва ПП Войтухів; 

лінії подачі та сортування фанерної сировини; лінії лущення шпону «Рауте»; лінії безшпиндельного лущення шпону; 

двох парових сушарок шпону «Фезер»; двох ліній ребросклеювання шпону «Хашімото»; лінії ребросклеювання 

шпону «Такаяма»; третього пресу лінії зрощення шпону «Плайтек»; міксера для приготування клею шляхом 

змішування фенолформальдегідних смол, затверджувача, наповнювача та води; клеєнаносних вальців; лінії 

пресування фанери «Кітагава»; пресу для ламінування фанери «Рауте»; фарбувальної камери для фарбування країв 

фанери; лінії розпилювання фанери «Schelling»; шліфувального верстату «Steinemann». Очищення від викидів пилу 

деревини для існуючого та планованого до встановлення технологічного обладнання передбачено на фільтрувальних 

установках «АТОН» №№1-3 (ефективність очищення до 99%).  

Для власних потреб підприємства передбачено розміщення АГЗП, що складається з ємності для зберігання ЗВГ 

об’ємом 10 м
3
 та однієї заправної колонки. 

Для планованої діяльності передбачено використання додаткових ресурсів та матеріалів: лущений шпон, клей, 

плівка для ламінування, електрична енергія, газ природний, вода. 

Підприємство розташоване на земельній ділянці загальною площею 25,3 га. 

Технічне водопостачання (водозабір для виробничих потреб) підприємства та відведення дощових вод після 

попереднього очищення на власних очисних спорудах здійснюються відповідно до дозволу на спеціальне 

водокористування за № 348/РВ/49д-19 від 06.11.2019, виданого Державним агентством водних ресурсів України. 

Водозабір здійснюється з р. Горинь, дощові води з території підприємства направляються на власні очисні споруди 

механічної очистки з подальшим скиданням до р. Горинь.  

Водопостачання для питних і санітарно-гігієнічних потреб та каналізування підприємства відбувається 

відповідно до укладеного договору з Оржівським ВУЖКГ. 

Електропостачання передбачається здійснювати від існуючих мереж; теплопостачання – від існуючої котельні 

підприємства. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші обмеження планованої діяльності, 

зокрема: дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого 

вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом МОЗУ від 

14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439); дотримання нормативів гранично 

допустимих викидів відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

№309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел»; забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування 

відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про відходи»), передача відходів тільки організаціям, що мають 

відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України «Про відходи»); дотримання допустимих рівнів шуму згідно з 

вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні 

санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; дотримання нормативної санітарно-захисної зони 

згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом 

МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404); дотримання нормативів 

граничнодопустимого скиду до водного об’єкту (відповідно до Постанови Кабміну №1100 від 11.09.1996). 

 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

 

щодо територіальної альтернативи 1 
Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування 

і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 

24.07.1996 р. за №379/1404). Протипожежні розриви між будівлями та спорудами. 



 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Впровадження ефективних технологічних, санітарно-технічних та організаційних рішень, дотримання 

протипожежних розривів. 

 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

 

щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання проектних рішень, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Повітряне середовище: при будівництві – викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів будівельного 

транспорту та під час проведення будівельних робіт; при експлуатації – викиди забруднюючих речовин від 

технологічного процесу виготовлення фанери, при зберіганні та відпуску ЗВГ. 

Водне середовище: при будівництві – відсутній; при експлуатації – передбачається утворення господарсько-

побутових вод, які направлятимуться в існуючу систему каналізації; скидання дощових вод після попередньої 

очистки передбачено до водного об’єкту – р. Горинь. 

Вплив на рослинний і тваринний світ: при будівництві – відсутній; при експлуатації – відсутній (розміщення 

обладнання передбачено в існуючих виробничих цехах; на ділянці розміщення АГЗП зелені насадження відсутні). 

Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній. Планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної 

радіації, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні 

характеристики. 

Вплив на техногенне середовище: при будівництві – відсутній; при експлуатації – планована діяльність не 

спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил 

експлуатації будівель, споруд та технологічного устаткування. 

Ґрунти: при будівництві – утворення ТПВ та будівельних відходів; при експлуатації – вплив об’єкту на ґрунти в 

режимі експлуатації відсутній за рахунок облаштування твердого покриття та системи побутової та дощової 

каналізації. На підприємстві передбачене влаштування спеціально відведених місць для тимчасового зберігання 

відходів. 

Акустичний вплив: при будівництві – тимчасове шумове забруднення наявне під час проведення будівельних 

робіт; при експлуатації – шумове забруднення буде зумовлене роботою технологічного устаткування, вентиляційних 

систем, роботи автотранспорту, навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Соціальне середовище: при будівництві – позитивний вплив у вигляді створення додаткових тимчасових 

робочих місць; при експлуатації – позитивний вплив у вигляді створення робочих місць. 

 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно до технічної альтернативи 1. 

 

щодо територіальної альтернативи 1 
Передбачені санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження відповідно до 

чинного законодавства України. 

 

щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається. 

 

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») 

Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», належить до другої 

категорії, згідно ст. 3, ч. 3, п. 9 (абз. 5); ст. 3, ч. 3, п. 13; ст. 3, ч. 3, п. 4 (абз.1); ст. 3, ч. 3, п. 7 (абз.3). видів планованої 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. 



 

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. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 

на довкілля, передбачено відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 

29.05.2017р. 

 

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, 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, вкажіть 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 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 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде  

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України  

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають 

встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої 

діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). 

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

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

 

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 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що розташований за 

адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, Телефон (0362) 26-47-23, факс (0362) 62-03-64; e-mail: -

info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа – директор департаменту Захарчук Володимир Васильович. 

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

контактна особа) 


