
____________________________________ 
(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 „Завод шляхо-будівельних матеріалів” 

код ЄДРПОУ 42016945 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 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’єкта господарювання  

                                    33018, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 20А__________________________________ 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної, особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)  

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*. 

Встановлення та експлуатація асфальтозмішувальної установки ДС-185637,  призначеної для приготу-

вання асфальтобетонних сумішей, номінальною потужністю  - 52 т/год, які застосовуються у дорожньому 

та інших видах будівництва  з використанням природного газу, як палива та сухим очищенням запилених 

газів (рукавні фільтри).  

 

         Технічна альтернатива 1. 
Передбачається встановлення та експлуатації асфальтозмішувальної установки ДС-16837 із використанням 

рідкого палива (ДТ) та сухим очищенням запилених газів (рукавні фільтри)  

Технічна альтернатива 2. 

Не розглядається 

 

         3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

 Планована діяльність буде здійснюватись на земельній ділянці з кадастровим номером 

5624680400:03:026:0051, що знаходиться за адресою: Рівненський район, с. Нова Любомирка,  

вул. Промислова  

Територіальнаі альтернативи не розглядаються, оскільки планована діяльність проваджується на 

земельній ділянці, що надана у користування на правах оренду Товариству з обмеженою відповід-

альністю „Завод шляхо-будівельних матеріалів” 

 

        4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Провадження планової діяльності забезпечуватиме постачання асфальтобетонною сумішшю Рівненський  

район та Рівненську область, що позитивно впливатиме на транспортну інфраструктуру регіону, 

сприятиме створюванню додаткових робочих місць та зайнятість місцевого населення 

 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

- номінальна потужність асфальтозмішувальної установки ДС-185637 згідно паспорту складає 52 т/год 

асфальтобетону. Режим роботи об’єкту − в теплий період року.  

                                         
 



- площа земельної ділянки – 2,0228 га;  

- габаритні розміри установки: довжина -34,35 м; ширина – 23,17 м; висота – 14,85 м. 

В установці забезпечено автоматичне дозування кам'яних матеріалів, мінерального порошку, пилу 

та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт. Управління усією установкою централізоване та 

здійснюється дистанційно за допомогою мікропроцесорної системи управління. Просушування та нагрів 

мінеральних матеріалів відбувається в сушильному барабані обертового типу. В сушильному барабані 

використовується сучасний, високоефективний пальник, працюючий на газу. Установка обладнана 

пилоуловлюючою установкою - рукавний фільтр. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: 

 дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної СЗЗ;  дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

щодо ГДК та ОБРВ; дотримання нормативів граничнодопустимих викидів від стаціонарних джерел 

згідно вимог наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006;  дотримання нормативних рівнів шуму на 

межі житлової забудови згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

дотримання вимог із поводженням з відходами згідно до закону України «Про відходи»; дотримання 

вимог Водного кодексу України щодо охорони вод; дотримання правил пожежної безпеки та ін. 

 

щодо технічної альтернативи 1 

екологічні та інші обмеження що стосуються  планованої діяльності 

 

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

Виконання вимог ЗУ «Про охорону земель», ДБН В.1.1-25:2009 «Інженерний захист територій та 

споруд від підтоплення та затоплення». ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і 

споруд від зсувів та обвалів».  

  

щодо технічної альтернативи  

Теж саме, що й до планованої діяльності  

 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається. 

Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;  

Водне середовище: утворення комунально-побутових та зливових стоків. На об'єкті не 

передбачається скид стічних вод безпосередньо у водні об’єкти. 

Ґрунти: З метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення 

площадки контейнерами для побутових (з роздільним збором) і будівельних відходів.  

Рослинний і тваринний світ та об'єкти природно-заповідного фонду: територія планованої 

діяльності за цільовим призначенням належить до територій для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. Родючий шар грунту, зелені насадження відсутні. 

Соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, 

створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, 

збільшення надходжень у місцевий бюджет.  

Техногенне середовище: об'єкти культурної спадщини в зоні впливу відсутні, вплив на сусідні 

будівлі та споруди не спостерігається. 

щодо технічної альтернативи 1 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні, як для технічної альтернативи 1. 

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 частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

Друга категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 

та підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 п. 3 ч. 11 (споруди для 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) 

Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 

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 

ОВД у відповідності до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”  

 

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. 

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 даної планованої діяльності буде  

Відповідно до припису Державної екологічної інспекції Поліського округу № 1103 від 26.12.2019 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається -________________________________________________________________________________________ 

(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 Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної 

адміністрації, за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, info@ecorivne.gov.ua, тел/факс:          

(0362)62-03-64, (0362)26-47-23.Контактна особа: в.о. начальника відділу оцінки впливу на довкілля –        

Данчук О.Ю. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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