
 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 "АСФАЛЬТ-ДНІПРО" 

ЄДРПОУ 41181973 
(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  

49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 

139 М 

e-mail: tov.asfalt@gmail.com тел. +380672929823       
 (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 розміщення асфальтозмішувальної установки Теltomat-120 та 

бітумно-емульсійної установки  УВБ-2 за адресою м. Дніпро, проспект Богдана 

Хмельницького, 139 М. Планується встановлення технологічного обладнання що 

забезпечить випуск продукції на рівні 400 т/зміну. Річна виробнича потужність 

складатиме 50000 т/рік асфальтобетонної суміші та 150 т/рік водно-бітумної емульсії. 

Технічна альтернатива1: 

Планованою діяльністю ТОВ "АСФАЛЬТ-ДНІПРО" передбачено виробництво 

асфальтобетонної суміші на основі застосування високопродуктивної технологічної 

установка Теltomat - 120 (Німецького виробництва) та виробництво водно-бітумної 

емульсії на основі застосування високопродуктивної  установки періодичної дії УВБ-2 

(виробництва Україна), розміщення яких забезпечить: 

- створення закінченого технологічного циклу; 

- поточність виробництва з мінімально можливою протяжністю вантажопотоків; 

- доступність і зручність в обслуговуванні кожної одиниці обладнання. 

До складу виробництва асфальтобетонної суміші входять наступне технологічне 

обладнання: агрегат живлення; похилий конвеєр; сушильний агрегат з пилоочисним 

пристроєм; змішувальний агрегат; агрегат мінерального порошку; блок управління; 

нагрівач бітуму; ємності для модифікації бітуму, обладнані мішалками; 



електрообладнання (контрольні та силові кабелі); бітумоводи; комплект запасних частин 

та інше. 

Установка Теltomat - 120 обладнується рукавним фільтром. Установка 

пилоочищення складається з 330 рукавів з площею поверхні фільтрування 488 м2 із 

захисним термостатом від перегріву фільтрувальних рукавів і примусовою продувкою 

зустрічним потоком повітря від вентилятора.  

Обладнання асфальтозмішувальної установки та установки УВБ-2  встановлюються 

на відкритому майданчику. 

Обладнання знаходиться в користуванні ТОВ «АСФАЛЬТ ДНІПРО» згідно 

договорів оренди №158  та №310 від 01.04.2020 р.  

Сировина (щебінь, пісок), що використовується у виробництві, доставляється на 

майданчик підприємства великовантажним автотранспортом і зберігається на відкритому 

складі інертних матеріалів, розташованому на території виробничої бази. 

Бітум на майданчик надходить від заводів-виробників в бітумовозах, а потім 

переливається в бітумні цистерни для зберігання. 

Мінеральний порошок надходить в спеціальних машинах і за допомогою 

пневмосистеми, розташованої на автомобілі закачується в ємності агрегату мінерального 

порошку. 

Готова продукція виробляється шляхом змішування різних компонентів вихідної 

сировини. Споживачами готової продукції в основному є дорожньо-будівельні організації, 

що здійснюють будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг всіх категорій. 

Технічна альтернатива 2: 

Альтернативною технологією розглядається використання 3-х ступеневої системи 

очищення, які використовуються на асфальтобетонних заводах України та складається з 

наступних ступеней:  

- перша ступінь очищення попередня  – прямоточний циклон з завихрювачем і 

затвором; 

- друга – блок циклонів; 

- третя – мокрий пиловловлювач на основі скрубера. 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1: 

Місцем провадження планованої діяльності визначено ділянку загальною площею 

1,86 га за адресою м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139 М, що знаходиться в 

користуванні ТОВ «АТП-ДНІПРО» на підставі договору оренди землі НОК 891822 від 

21.02.2020 р. кадастровий номер 1210100000:02:112:0337. Дана територія забезпечена 

необхідними інженерними мережами та комунікаціями, дана земельна ділянка межує із 

виробничими та промисловими об’єктами.  

На території знаходяться приміщення загальною площею 656,1 м2, що знаходяться в 

користуванні ТОВ «АСФАЛЬТ ДНІПРО» згідно договору оренди №308 від 01.04.2020 р.  

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 480 м від межі підприємства 

по вул. Пресова 53 на північ від об’єкту. 

Територіальна альтернатива 2: 

Планована діяльність передбачається на території існуючого підприємства з наявним 

договором оренди, тому територіальна альтернатива 2 не розглядається. Відведення 

додаткових територій для провадження планованої діяльності  також не передбачається. 

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності визначається 

створенням 10 робочих місць для населення, сплатою податків в місцеві бюджети, 

забезпечення регіону якісними матеріалами для будівництва автомобільних доріг та 

інфраструктурних об’єктів.  

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 



Проектна потужність виробництва асфальтобетонних сумішей  ТОВ «АСФАЛЬТ-

ДНІПРО складатиме 400 т/добу або 50000 т/рік та  водно-бітумної емульсії 150 т/рік 

Площа території 1,86 га. 

Площа приміщень – 656.1 м2.  

Габарити асфальтозмішувальної установки не більше: довжина 50м, ширина 43м, 

висота 19м,  

Річний фонд робочого часу – 9050 людино-годин. 

Графік роботи – по 40 годинний робочий тиждень  в теплий період року (березень-

жовтень). 

Потреба в матеріальних ресурсах: електроенергія – встановлена потужність 

технологічного обладнання 400 кВт; вода – 300 м3/рік  

Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюється в мережі ТОВ 

«ДНІПРОПРЕСС СТАЛЬ». Промислові стоки відсутні. Зливові води відводяться по 

існуючій мережі зливової каналізації. 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів 

екологічного на-вантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних 

умов та обмежень: 

- по забрудненню атмосферного повітря – в межах нормативів; 

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; 

- по поверхневим та підземним водам – відсутність на них безпосереднього впливу; 

- по поводженню з відходами – максимально можливе використання відходів 

повторно у виробництві; утилізація на спеціалізованих підприємствах, що мають 

відповідну ліцензію; розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно 

безпечним способом. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічні обмеження, що й за технічною альтернативою 1. 

 

щодо територіальної альтернативи 1: 

- територіальні обмеження, визначені межами земельного відводу; 

- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих 

факторів на цій межі. 

щодо територіальної альтернативи 2 

оскільки, планована діяльність проваджується в межах існуючого та діючого 

підприємства, територіальна альтернатива 2 не розглядається. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1: для впровадження планованої діяльності 

використовується існуюча еколого-інженерна підготовка і захист території, топо - 

геодезична зйомка М 1:500 

щодо технічної альтернативи 2: аналогічна еколого-інженерна підготовка і захист 

території, що й за технічною альтернативою 1. 

 щодо територіальної альтернативи 1: впровадження розміщення 

асфальтозмішувальної установки Теltomat-120 та установки УВБ-2 передбачається на 

існуючій території, без додаткового відведення земель. 

щодо територіальної альтернативи 2: планована діяльність передбачається на 

території існуючого підприємства з наявним договором оренди, тому територіальна 

альтернатива 2 не розглядається, відведення додаткових територій для провадження 

планованої діяльності  також не передбачається 

 

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



щодо технічної альтернативи 1:  

атмосферне повітря, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, 

будівельна техніка; можливий вплив - забруднення атмосферного повітря внаслідок 

викиду забруднюючих речовин; 

водне середовище, джерела впливу: - обсяги водокористування на технологічні та 

госппобутові потреби, утворення госппобутових та промислових стоків; 

ґрунти, джерела впливу: - обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними; 

соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, транспорт, будівельна 

техніка, можливий вплив – забруднення атмосферного повітря населених місць, шумовий 

вплив; 

рослинний і тваринний світ – стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 

діяльності, істотним чином не зміниться; заповідні об’єкти в зоні планованої діяльності 

відсутні; 

клімат і мікроклімат – незначний локальний вплив; 

 порушення експлуатаційної надійності довколишніх техногенних об’єктів не 

передбачається. 

щодо технічної альтернативи 2: 

ті ж самі, що й для першої технічної альтернативи, проте вплив на водне середовище 

та ґрунти більш значний, ніж при технічній альтернативі 1 за рахунок додаткового 

використання водних ресурсів в системі ГОУ а також утворення піщаного шламу, який 

підлягає утилізації.  

щодо територіальної альтернативи 1:  

соціальне середовище, джерела впливу: - технологічне обладнання, автотранспорт, 

будівельна техніка. Можливий вплив – перевищення гігієнічних нормативів допустимого 

вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення 

санітарних норм допустимого шуму на території житлової забудови. 

 щодо територіальної альтернативи 2: 

не розглядається в зв’язку з тим, що планована діяльність передбачається на 

території існуючого підприємства. 

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”) 

Планована діяльність об'єкту належить до другої категорії видів планованої 

діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 

впливу на довкілля, а саме: зберігання та переробка вуглеводневої сировини(…бітуму 

нафтового…) – абзац 1 п. 4 ч. 3 ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", 

споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого 

пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону – абзац 9 п. 11 ч. 3,  ст. 3 Закону України 

"Про оцінку впливу на довкілля", 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 (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 

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис 

основних характеристик планованої діяльності; 

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; 

- інформація про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в 



атмосферному повітрі; 

- інформація про метеорологічні та кліматичні характеристики в місці здійснення 

планованої діяльності; 

- інформація про наявність об’єктів історико-культурної спадщини; 

- опис впливу планованої діяльності на довкілля; 

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного 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  

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта (ст. 7 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності») та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ст. 11 Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря),  
що видаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України і 

Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.               

 

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 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 49000, м. Дніпро, пр.. 

Олександра Поля, 1, тел. (056) 742-89-80, 742-88-59, e-mail: info@adm.dp.gov.ua 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, вул. Лабораторна, 

69, Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua,  тел. 097 599 76 05; 096 512 94 24 

 


