
Додаток 2
до Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на 
довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля

_____                         ______
(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 «Царичанський асфальтобетонний 
                                     комбінат», код ЄДРПОУ – 42167022                                             

(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
                    51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, с. Івано-Яризівка,_      ___
___________      __        __вул.     Сонячна, 13, тел.     0633703852                                                      

(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

Об’єктом планованої діяльності є будівництво асфальтобетонного комбінату по
вул.     Сонячна, 13 у с. Івано-Яризівка, з метою виробництва асфальтобетонних сумішей  
для  будівництва  доріг  та  інших  видів  будівництва.  Передбачається  встановлення
асфальтобетонної  установки  ДС-168  потужністю  120-160  т/год.  Установка
розташована на території  площею 2,0  га.     Річна виробнича програма по виробництву  
асфальтобетонних сумішей – 202000,0 т.     

 Технічна альтернатива 1.
Будівництво асфальтобетонного комбінату з встановленням асфальтобетонної

установки ДС-168 потужністю 120-160 т/год
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.



Технічна альтернатива 2.
Будівництво асфальтобетонного комбінату з встановленням асфальтобетонної

установки  та  обладнання  AMMANN-CB-180  виробництва  компанії  "Amman  Italy  SpA"
(Італія).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

51000, Дніпропетровська обл.,  Царичанський район, с.  Івано-Яризівка,  вул.  Сонячна, 13
земельна  ділянка,  відведена     ТОВ  «Царичанський  асфальтобетонний  комбінат».  
Здійснення діяльності планується на території та в межах   земельної ділянки, відведеній  
ТОВ     «Царичанський  асфальтобетонний  комбінат»  відповідно  до   договору   оренди  
земельної ділянки     від 23.08.2018 р., укладеного між Чухно О.А. (власник земельної ділянки  
відповідно до наказу Головного управління держгеокадастру у Дніпропетровській області
від 25.05.2018 № 4-2032/15-18 СГ) та ТОВ «Царичанський асфальтобетонний комбінат»

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

 Планована діяльність передбачається на відведеній підприємству території з наявним 
договором оренди, тому територіальна альтернатива 2 не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
  Запланована діяльність спрямована на збільшення виробництва асфальтобетону,

здешевлення продукції виробництва, покращення стану місцевих автодоріг. До основних
позитивних  соціальних  аспектів  від  реалізації  планової  діяльності  слід  віднести
можливість  створення  нових  робочих  місць  із  залученням  кваліфікованих  кадрів,  та
надходження коштів у бюджети місцевого рівня

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

ТОВ  «Царичанський  асфальтобетонний  комбінат»  -  це  промислове
підприємство,  яке  спеціалізується  на  виготовленні  асфальтобетонної  суміші.
Розташування виробничих потужностей підприємства заплановано в с.     Івано-Яризівка  
Царичанського  р-ну  Дніпропетровської  обл.  Режим  роботи  підприємства  7-місячний.
Потужність виробництва – 202000,0 т/рік асфальтобетонної суміші. 
Основні операції виробництва:

- попереднє  дозування  кам’яних  матеріалів  в  агрегаті  харчування  і  подача  їх  до  
сушильного агрегату;

- просушування і нагрів кам’яних матеріалів до робочої температури в сушильному  
агрегаті і подача нагрітих матеріалів до гуркоту змішувального агрегату;

- сортування нагрітих кам’яних матеріалів на чотири фракції, дозування та видача  
їх в змішувач;

- очистка димових газів, що відходять від сушильного барабану;  
- використання  уловленого  пилу  шляхом  подачі  його  у  відсік  «гарячого»  бункера  

змішувача агрегату;
- прийом, зберігання, нагрівання до робочої температури бітуму, дозування і подача  

його в змішувач;



- прийом мінерального порошку з автоцементовозів в бункер, зберігання, дозування  
та видача його в змішувач;

- змішування  кам’яних  матеріалів  з  мінеральним  порошком  і  бітумом,  видача  
асфальтобетонної суміші скіповим підйомником в бункер агрегату готової суміші, а з
нього – в автотранспорт.

Передбачається  встановлення  асфальтобетонної  установки  ДС-168  яка
призначена  для  виготовлення  асфальтобетонних  сумішей,  що  використовуються  в
дорожньому та інших видах будівництва.

Площа земельної ділянки становить 2,0 га.
Номінальна потужність асфальтобетонної установки складає 120-160 т/год.

В установці забезпечено:
-  автоматичне  дозування  кам’яних  матеріалів,  мінерального  порошку,  пилу  та

бітуму, їх змішування та видачу в бункер агрегату готової суміші;
- автоматичний контроль температури кам’яних матеріалів на виході з сушильного

барабану;
- дистанційне і автоматичне керування всіма основними механізмами. Управління

усією установкою централізоване та здійснюється дистанційно з кабіни оператора.
Просушування  та  нагрів  мінеральних  матеріалів  відбувається  в  сушильному

барабані обертового типу. Установка обладнана ГОУ – рукавний фільтр.
Кількість робочих місць на об’єкті - 23 людини.
Водопостачання   ТОВ  «Царичанський  асфальтобетонний  комбінат»  

здійснюється на підставі договору № 03/12 від 01.12.2019 року з ТОВ «Екологія-Д»  щодо
постачання води для здійснення господарської діяльності.

 Загальний об’єм водопостачання для потреб підприємства:
- технологічні потреби – 63000 м  3  /рік;  
- побутові потреби – 47000 м  3  /рік.  

Водовідведення    стічних  вод  ТОВ «Царичанський  асфальтобетонний  комбінат»  
здійснюється відповідно до договору з ТОВ «Екологія – Д» № 02/12 від 01.12.2019 щодо
відкачування та вивезення рідких побутових відходів (нечистот) з відстійників (вигрібних
ям).

Електропостачання   ТОВ  «Царичанський  асфальтобетонний  комбінат»  
здійснюється на підставі договору Чухно О.А. та ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»
№ 02866-00 від 02.08.2018 року.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
 Щодо технічної альтернативи 1

-  по  забрудненню  атмосферного  повітря  -  значення  гранично-допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів,
дотримання нормативів ГДВ;

 - по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
 -  по  поводженню  з  відходами  –тимчасове  розміщення  відходів  в  спеціально

відведених  місцях,  передача,  згідно  укладеним  договорам,  організаціям,  які  мають
відповідну ліцензію; 

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів
- по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу;
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами;



-  дотримання  вимог  до  організації  санітарно-захисної  зони  відповідно  до
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового
забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки

 Щодо технічної альтернативи 2
 Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1

 Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови

 Щодо територіальної альтернативи 2
 Не розглядається    - див. п.3  

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
 Щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геодезичні  вишукування,  інженерно-геологічні  вишукування,
топогеодезичні вишукування.

Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної  альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1
До майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги з твердим

покриттям,  проектом  передбачено  благоустрій  та  облаштування  території.
Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

 Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається    - див. п.3  

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

Клімат,  мікроклімат   –  планована  діяльність  не  призведе  до  змін  клімату  та  
мікроклімату 

Атмосферне  повітря   –  планована  діяльність  буде  супроводжуватися  викидами  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що не перевищують нормативів ГДВ. Крім
того,  асфальтозмішувальна  установка  ДС-168  відповідає  вимогам  стандартів
Євросоюзу,  дозволяє  заощадити  до  20%  палива,  що  сприяє  покращенню  екологічних
параметрів (у 10 разів).

Водне  середовище   –  вплив  виявляється  в  водоспоживанні  та  водовідведенні  
(утворення промислових, побутових та зливових стоків). На об’єкті не передбачається
скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. 

Ґрунти   –  можливий  незначний  вплив  при  облаштуванні  майданчика.  При  цьому  
погіршення  показників  фізико-механічних властивостей  ґрунтів  не  відбуватиметься.  З
метою запобігання негативного впливу  на грунт передбачається оснащення площадки



контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових
відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії. 

Рослинний та тваринний світ   – заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних  
насаджень  на  території  не  виявлено,  шляхи  міграції  тварин  відсутні.  Вплив  не
очікується.

Техногенне  середовище   –  в  районі  розміщення  планованої  діяльності  відсутні  
пам’ятки  архітектури,  історії,  культури,  зони  рекреації  та  об’єкти  природно-
заповідного фонду, вплив на сусідні будівлі та споруди не очікується.

Геологічне середовище   – вплив відсутній.  

Щодо технічної альтернативи 2
_Аналогічно до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови

Щодо територіальної альтернативи 2
_Не розглядається – див. п.3

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")

Об’єкт планованої  діяльності  відноситься  до  другої  категорії  видів  планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля, абз.9 п.11, ч. 3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059-VIII від 23 травня 2017 року та п.14, ч. 3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля:
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 ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 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, 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

                                 
Документи дозвільного характеру, а саме: 

- Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України «Про регулювання  
містобудівної діяльності»)

- Сертифікат  відповідності  закінченого  будівництвом  об’єкта  (ст.  7  Закону  
України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

- Дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними  
джерелами (ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря)  

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

що видається 
Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією  України,   Департаментом

екології  та природних ресурсів  Дніпропетровської  обласної   державної   адміністрації
                                                           

(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 Дніпропетровської обласної_____
        державної адміністрації,  м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096 512 94 24,  _    ___                         

                                              e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua__________________________                                  
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

mailto:ecology@adm.dp.gov.ua

