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ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

 
Товариство з обмеженою відповідальністью 

 «Альянс-Техно-Трейд»  
код згідно ЄДРПОУ 32524964 

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, імя 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 проводити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
 
1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Юридична адреса: 51901, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Торговельна,         
буд. 2; Контактний номер телефону +380 (569) 55-30-00  e-mail:  info@ sweetondale.cz. 
(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. 
Передбачається встановлення установки термоскріплення теплоізоляційних     

пінополістирольних плит для збільшення їх товщини; будівництво (розширення) силосного         
парку посипного матеріалу 6х60м3 із встановленням додаткового компресору        
(реконструкція компресорної); заміна вхідного водопроводу, встановлення підземного       
резервуару для запасу води об’ємом 60 м³ ; будівництво насосної станції та маршових             
сходів; будівництво витратного міксера №5 20 м3 на території діючого виробництва ТОВ            
«Альянс-Техно-Трейд». Проектна виробнича потужність підприємства не зміниться. 
 
Технічна альтернатива 1.  
Передбачає наступне: 



поз. 1 - встановлення сучасної установки термоскріплення теплоізоляційних        
пінополістирольних плит для збільшення їх товщини до 100 мм потужністю 50 кВт, так як              
існуючі лінії по виробництву теплоізоляційних пінополістирольних плит в яких         
використовується агент спінювання скраплений вуглеводневий газ (СВГ), виробляють плити         
товщиною лише до 50 мм; 

поз. 2 – будівництво силосного парку посипкових матеріалів  6х60м3; 
поз. 3 – будівництво підземної ємності для запасу води 60м3; 
поз. 4 – будівництво маршових сходів для виходу на покрівлю висотою 10,4 м; 
поз. 5 – будівництво насосної станції з встановленням насосів Biox 250/9 (1 од.) та              

NRB2 80x160A (2 од. - робочий та резервний); 
поз. 6 – реконструкція компресорної з встановленням резервного гвинтового         

компресору Atlas Copco 132 8.5 для подачі стислого повітря; 
поз. 7 – будівництво вхідного водопроводу довжиною – 1300м, діаметром 200 мм; 
поз. 8 – будівництво витратного міксера №5 20 м3 для покрівельної суміші. 

 
Технічна альтернатива 2 
Передбачає наступне: 

поз. 1 - відновити використання у виробництві в якості агенту спінювання фреон R22             
при виготовленні теплоізоляційних пінополістирольних плит властивості якого дозволяють        
виробляти плити товщиною 100 мм, без встановлення лінії термоскріплення; 

поз. 2 – здійснення зберігання посипкових матеріалів на існуючих 8-ми силосах; 
поз. 3 – будівництво наземної ємності для запасу води 60м3; 
поз. 4 – використання існуючих сходів для виходу на покрівлю висотою 10,4 м; 
поз. 5 – використання існуючої насосної станції; 
поз. 6 – здійснення подачі стислого повітря існуючим компресором; 
поз. 7 – експлуатація (існуючого) старого водопроводу; 
поз. 8 – здійснення виробничого процесу на 4-х витратних міксерах. 
 

3. Місце провадження планово діяльності, територіальні альтернативи. 
 Місце провадження планово діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Місцем провадження планової діяльності визначено існуючу виробничу ділянку ТОВ         
«Альянс-Техно-Трейд» за адресами: 51901, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул.         
Торговельна, 2 та 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Широка, 163-А, в            
межах наданих земельних ділянок згідно договорів оренди землі із Дніпродзержинською          
міською радою від 10.08.2007р та від 06.07.2015р. Дана територія забезпечена необхідними           
інженерними мережами та комунікаціями діючого підприємства, прокладена автомобільна        
дорога з твердим покриттям, вздовж проходить залізнична колія. Найближча житлова          
забудова від місця розташування зазначеної ділянки знаходиться на відстані 450 м. 

 
Місце провадження планово діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, оскільки запропоновані проектні        
рішення є оптимально можливими для Замовника і прив'язані безпосередньо до місця           
розташування існуючого технологічного обладнання. Розміщення проектованого об'єкта є        
оптимальним з точки зору загального обсягу необхідних монтажних робіт, відповідає          
вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, природоохоронних норм і       
правил. 

 
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності  

Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її межами вносить             
помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни, поповнює бюджети державного           
та місцевого рівнів.  



Соціально-економічний вплив від даної планової діяльності визначається       
підвищенням стабільності роботи підприємства а також розширення асортименту продукції         
пінополістирольних плит товщиною 100 мм. 

Даним проектом на об’єкті додаткові робочі місця не створюються, але шляхом його            
реалізації покращується якість продукції, поліпшення умов праці та стабільність роботи          
підприємства. 
 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності         

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)  
Планова потужність підприємства не зміниться та складає 20,0 млн. кв. м           

покрівельних і гідроізоляційних матеріалів на рік та 210000 м3/рік теплоізоляційних          
пінополістирольних плит. 

Площа ділянки підприємства не зміниться та складає 8,6852 га. 
поз.1 - Обсяг виробництва теплоізоляційних пінополістирольних плит установкою        

термоскріплення складе 10000 м3/рік. Максимальні розміри листів становлять        
600х3200х100мм. Довжина лінії - 14 м, ширина – 5 м. Встановлена потужність установки             
становить 50 кВт. 

поз. 2 – будівництво силосного парку посипкових матеріалів 6х60м3 – будівництво           
силосів сталевих з залізничних цистерн – передбачено зберігання доломіту (тальк, мел) з            
послідуючою транспортировкою існуючим пневмотранспортом. Загальний номінальний      
обсяг зберігання матеріалу – 360м3. Загальний робочий обсяг зберігання матеріалу – 324м3.            
Площа земельної ділянки для будівництва силосного парку  - 0,03 га. 

поз. 3 – будівництво підземної ємності для запасу води 60м3; Заглиблення підземної            
ємності на 0,6 м від планованої відмітки землі; 

поз. 4 – будівництво маршових сходів для виходу на покрівлю висотою 10,4 м; сходи              
будуть розміщені на відстані 1,0 м від стіни виробничого корпусу; 

поз. 5 – будівництво насосної станції з встановленням насосів Biox 250/9 (1 од.) та              
NRB2 80x160A (2 од. - робочий та резервний); внутрішні габарити насосної станції 4,0м на              
4,0м, висота приміщення 2,6м. 

поз. 6 – реконструкція компресорної з встановленням резервного гвинтового         
компресору Atlas Copco 132 8.5 для подачі стислого повітря. Габарити компресорної 5,115м            
х 4,2м, висота 3,86 м; 

поз. 7 – будівництво вхідного водопроводу довжиною – 1300м, діаметром 200 мм,            
заглиблення – 1,4м; 

поз. 8 – будівництво витратного міксера №5 20 м3 для покрівельної суміші. Висота з              
приводом 6,320 м, діаметр 2,350 м. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами: 
 
щодо технічної альтернативи 1 

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих         
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі найближчого житла в період          
будівництва, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;  

- по забрудненню водного середовища - відсутність прямого інтенсивного впливу;  
- по забрудненню грунту – відсутність прямого інтенсивного впливу, сортування          

відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам передбачається у відповідності до          
встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства;  

- обмеження по електромагнітним та іонізуючим випромінюванням – дотримання         
державних санітарних норм та правил;  

- санітарно-епідеміологічні обмеження - нормативи шумового впливу на людину. 
щодо технічної альтернативи 2 

Те ж, що за технічною альтернативою 1. 



 
щодо територіальної  альтернативи 1 

територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та      
промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та          
поряд з нею; 

забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу         
шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови згідно з чинним            
санітарним законодавством України; 

використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне та           
тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства. 
щодо територіальної альтернативи 2 

екологічні та інші обмеження не розглядаються, через відсутність територіальної         
альтернативи 2. 
 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
 
щодо технічної альтернативи 1 

При розробці проектів під кожний фундамент, всі заходи з інженерної підготовки та 
захисту проектованої території від несприятливих природних процесів (зсуви, ерозія схилів, 
підтоплення тощо) розроблені з урахуванням результатів інженерно геологічних 
вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, та інші вишукування виконані у 
необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та 
експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання грунту, передбачені заходи 
протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювані, захисні та компенсаційні заходи. 
щодо технічної альтернативи 2 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні технічній 
альтернативі 1. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

Топографо-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування виконані у необхідному 
обсязі згідно з чинним законодавством.  
щодо територіальної альтернативи 2 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території не розглядаються, через 
відсутність територіальної альтернативи 2. 

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 

Клімат і мікроклімат  
Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат визначається виділенням         

парникових газів при згоранні палива у двигунах внутрішнього згоряння автотранспорту та           
спецтехніки під час будівництва. Вплив має тимчасовий характер. Планована діяльність не           
матиме значного впливу на клімат і мікроклімат в розглянутому районі. Кількість викидів            
парникових газів залишається на існуючому рівні. Тому змін мікроклімату і клімату при            
здійсненні планованої діяльності не відбудеться.  

Повітряне середовище  
Повітряне середовище: Джерелами впливів на повітряне середовище в період         

проведення будівельних робіт є: робота транспортних засобів, зварювальні роботи, що          
використовуються при проведенні демонтажних, монтажних і складальних робіт,        
фарбувальні роботи. В період проведення будівельних робіт створюється не значне          
додаткове навантаження на повітряний басейн, при цьому рівень забруднення атмосфери не           
перевищить санітарно-гігієнічних нормативів. Передбачено улаштування майданчику під       



тимчасове утримування будівельних відходів. В період експлуатації буде здійснюватися         
викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від установки термоскріплення         
теплоізоляційних пінополістирольних плит, обладнана вугільним фільтром. Ефективність       
роботи даного фільтру згідно паспортних даних становить 95%. Кожна ємність силосного           
парку обладнана напірним картриджним повітряним фільтром з пневматичним очищенням,         
який спеціально сконструйований для установки на силос. Ефективність роботи даного          
фільтру згідно паспортних даних становить 99,9%. 

Геологічне середовище  
Будівництво та реконструкція планованої діяльності не спричинить вплив на         

геологічну та структурно-тектонічної будови в даній місцевості, що не призведе до           
виникнення карстових і селевих явищ, зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів             
порід, що призводять до деформації земної поверхні. З урахуванням виду та обсягу робіт,             
негативний вплив на геологічне середовище відсутній.  

Водне середовище  
В ході проведення робіт, пов'язаних з будівництвом та реконструкцією додаткових          

джерел негативних впливів на гідросферу не виникає, оскільки водні ресурси (поверхневі і            
підземні води) в період проведення робіт не використовуються, виникнення і скидання           
стічних вод в навколишнє середовище не має. 

При дотриманні проектних рішень, вплив на водне середовище поверхневих водних          
об’єктів виключається, додаткове навантаження та вплив на підземні води – не відбудеться.  

Ґрунт, земельні ресурси  
Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкти будівництва не передбачається.         

Планована діяльність проводитиметься в межах існуючого промислового майданчика де         
ґрунтовий покрив повністю знято в ході проведення попередньої діяльності. Відходи, які           
утворюються в процесі експлуатації, та при будівництві не забруднюють ґрунт, тому що,            
відповідно до санітарних норм, зберігаються в спеціально обладнаних місцях. Таким чином,           
за умови виконання проектних рішень, вплив на ґрунтовий покрив та земельні ресурси            
зведено до мінімуму.  

Природно-заповідний фонд 
Об’єкти природного-заповідного фонду та курортної зони в районі будівництва та          

реконструкції відсутні.  
Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти 
Знесення зелених насаджень можливе за їх наявності після обстеження ділянки під           

будівництво. Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і          
поширенню шкідливих видів флори і фауни, не спостерігається, цілеспрямованих заходів з           
охорони рослинного і тваринного світу не передбачено. Заповідних та природоохоронних          
територій, пам'яток історії та культури, захист яких необхідний у зв'язку з реалізацією            
проектних рішень, немає.  

Навколишнє соціальне середовище (населення)  
Планована діяльність, за умови виконання проектних рішень не призведе до          

погіршення здоров’я та умов життєдіяльності місцевого населення. 
Навколишнє техногенне середовище  
Будівництво та реконструкція планованої діяльності не матиме негативного впливу на          

збереження існуючих будівель, споруд та інших об'єктів. 
щодо технічної альтернативи 2 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні технічній          
альтернативі 1. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення            
господарської діяльності (51901, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, вул. Торговельна,         



2 та 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Широка, 163-А) та в адміністративних             
межах Каменської міської ради, Дніпропетровської області. 
щодо територіальної альтернативи 2 

Сфера, джерела та види можливого впливу не розглядаються, через відсутність          
територіальної альтернативи 2. 

 
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»: 

Згідно зі ст. 3 (частина 3, п.11) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,              
планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати             
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – 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 негативного транскордонного впливу 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 передбачається відповідно до вимог Закону             
«Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13              
грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання            
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 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 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 планової діяльності: 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності         
буде: 

Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України “Про регулювання          
містобудівної діяльності”), що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією       
України; 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними         
джерелами (ст.. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»), що видається           
Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. 

 (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 та 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 Дніпропетровської обласної державної        
адміністрації, 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел.          
(096) 512 94 24, - начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу             
на довкілля Десна Олексій Анатолійович  

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua


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


