
 
____________________________________ 
(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 

"ПРОЕКТНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТЕХОБЩЕМАШ" 
 код ЄДРПОУ 33421648 

 (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  
 

49047 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, 89а  
тел./факс (0562) 35-22-28, 35-22-27 

 
     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 реконструкція приміщення колишнього 

складального цеху в будівлі  головного корпусу під цех з виготовлення паперу у м. 
Павлоград Дніпропетровської області по вул. Преображенська, 1/15  

 
 
Технічна альтернатива 1. 
Проектними рішеннями передбачається реконструкція приміщення колишнього 

складального цеху в будівлі  головного корпусу під паперове виробництво санітарно-

                                         
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 



гігієнічних видів крепованих паперів масою 32 г/м2. Потужність виробництва становить 
у натуральних показниках – 20 000 т паперу/рік. 

Об'єм заходів щодо організації нового виробництва включає: 
• установку папероробної машини, обладнання технологічних потоків підготовки 

макулатурної,  паперової маси і внутрішньо-цехового очищення надмірної кількості 
оборотної води, складські та адміністративні приміщення; 

• установку парової котельної для забезпечення виробничих потреб, працюючої на 
природному газі; 

 

Технічна альтернатива 2.  
 

Технічна альтернатива 2 розглядає реконструкцію існуючих приміщень під 
паперове виробництво с параметрами які визначені в технічній альтернативі 1 за 
винятком парової котельної для забезпечення виробничих потреб, працюючої на 
твердому паливі.  

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Місцем провадження планової діяльності, на підставі Договору оренди земельної 

ділянки та права власності на будівлі, визначено ділянку загальною площею 1,8377 га, 
на якій розташовані будівлі колишнього складального цеху ТОВ "ППК 
"ТЕХОБЩЕМАШ" у м. Павлоград Дніпропетровської області по вулиці 
Преображенська, 1/15. 

 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
 
Територіальною альтернативою 2 – є відмова від реконструкції приміщення 

колишнього складального цеху в будівлі головного корпусу під цех з виготовлення 
паперу та відмова від впровадження у цьому приміщенні планованої діяльності. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічний вплив від даної планової діяльності є позитивним, що 

визначається створенням 82 нових робочих місць для населення, яке проживає в межах 
даних адміністративних районів, сплатою податків у місцеві бюджети, виходом на 
внутрішній та зовнішній ринки з отриманою продукцією. 

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

Проектна потужність виробництва (по крепованим паперам) – 20 000 тонн/рік 
Існуюча будівля розмірами в плані становить 133,4 х 48,7м  
Висота існуючої будівлі становить 22,05 м 
Каркас будівлі виконаний із збірних двовікових залізобетонних колон, перекриття 

будівлі виконано із залізобетонних плит по залізобетонних фермам прольотом 24 м. 
Потреба в ресурсах при  виробництві: привізна макулатура змішаних сортів -  

25831 тонн/рік; хімікати – 26,8 тонні/рік, пара на сушку паперу - 30 000 тонн/рік, газ на 
сушку паперу – 2 400 000 нм3, електроенергія – 17 200 тис. кВт, свіжа вода – 200 000 м3. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 
- не перевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, 

нормованих і лімітованих на момент проектування об'єкта; 
- виконання вимог природоохоронного законодавства щодо раціонального 



використання природних ресурсів, 
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами; 
- дозвіл на спеціальне водокористування (забір підземної води); 
- дотримання меж нормативної санітарно-захисної зони підприємства, 

встановленої відповідно до вимог ДСП 173-96; 
- дотримання гігієнічних нормативів забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони; 
- дотримання гігієнічних нормативів звуку і вібрації на межі нормативної 

санітарно-захисної зони. 
- дотримання вимог протипожежних норм і правил відповідно до наказу 

Міністерства внутрішній справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження 
Правил пожежної безпеки в Україні»; 

- забезпечення протипожежного захисту об'єкта при експлуатації і будівництві 
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні 
вимоги. 
 
щодо технічної альтернативи 2 

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічної 
альтернативі 1. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

Дотримання екологічних та інших обмежень планової діяльності що до технічної 
альтернативи 1  
 
щодо територіальної альтернативи 2 

Заходи що до підтримки невикористовуваних будівель складального цеху з метою 
запобіганню їх поступової руйнації. 

 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 

Еколого-інженерна підготовка планованої діяльності передбачає: інженерно-
геологічні вишукування; виготовлення проектної документації будівництва; 
розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Проектними рішеннями буде передбачено обладнання об’єкта наступними 
інженерними мережами: електропостачання, газопостачання, водопостачання, 
каналізації та протипожежним водопостачанням. Підключення до мереж передбачено 
здійснювати відповідно до технічних умов. 

Виконання робіт буде проводитись з врахуванням вимог природоохоронного 
законодавства. 
 
щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно технічної альтернативі 1 крім мереж газопостачання у зв’язку з 
використанням твердого палива. 
 
щодо територіальної альтернативи 1 

Захист території передбачає: дотримання технології будівництва та експлуатації 
передбаченої проектом, охорона земель та підземних вод (в т.ч. ґрунтових) від 
потрапляння відходів будівництва та виробництва. 
 
 



щодо територіальної альтернативи 2 
Заходи що до підтримки невикористовуваних будівель складального цеху з метою 

запобіганню їх поступової руйнації. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 
Тимчасові джерела впливу на етапі будівництва: 
Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин під час проведення 

будівельних робіт та монтажу обладнання утворюються від двигунів автомобілів 
та спецтехніки, різанні та зварюванні, нанесенні антикорозійного покриття. 

Водне середовище: утворення стічних вод та вплив на водне середовище 
при будівельно-монтажних  роботах не передбачається. 

Геологічне середовище: потенційний вплив на етапі будівництва на 
геологічне середовище не передбачається. 

Ґрунти: порушення ґрунтового шару під час проведення будівельно-
монтажних  робот в межах означених відповідною проектною документацією з 
подальшім його відтворенням. 

Шум: виникнення шуму в межах будівельного майданчика від 
автомобільної та спецтехніки, використання електроінструментів. 

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: 
об’єкти природного заповідного фонду в районі будівництва відсутні. Район 
будівництва не є середовищем існування рідкісних тварин чи рослин. 

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається. 
Навколишнє соціальне середовище: надання роботи будівельно-монтажним 

організаціям, створення робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 
державний бюджет. 

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається. 
Відходи: джерелом забруднення може стати будівельне сміття при 

виконанні будівельних робіт. З метою запобігання негативного впливу робочим 
проектом  буде передбачене оснащення майданчиків контейнерами для 
побутових і будівельних відходів. Всі відходи збиратимуться в спеціально 
відведених місцях та в подальшому передаватимуться спеціалізованим 
підприємствам на утилізацію. 

Джерела потенціального впливу в процесі виробництва паперу: 
Повітряне середовище: на період експлуатації підприємства викиди 

забруднюючих утворюватися від спалювання газу під час роботи котла з 
виробництва технологічного пару та котла з опалювання, від спалювання газу на 
устаткуванні  сушки паперу, при роботі внутрішнього вантажно-розвантажного 
транспорту. 

Водне середовище: в процесі виробництва паперу передбачається 
використання близько 90% води в зворотному циклі. В процесі виробництва 
утворюється надлишкова вода яка скидається в каналізацію. Передбачається 
очисна система з доведенням складу стічних вод до нормативів скидання їх в 
каналізацію. Скидання стічних вод в відкриті водойми не передбачається. 
Безпосередній вплив на водне середовище в процесі виробництва паперу не 
передбачається 

Геологічне середовище: потенційний вплив в процесі виробництва паперу 
на геологічне середовище не передбачається. 

Ґрунти: порушення ґрунтового шару в процесі виробництва паперу не 
передбачається. 

Шум: межа розповсюдження шуму буде знаходитись межах виробничого 
майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 
При необхідності у проекті будуть передбачені шумозахисні заходи. 



Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: 
об’єкти природного заповідного фонду в районі будівництва відсутні. Район 
будівництва не є середовищем існування рідкісних тварин чи рослин. 

Клімат та мікроклімат: передбачається допустимий вплив. 
Навколишнє соціальне середовище: передбачається позитивний вплив, а 

саме - створення 82 нових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та 
державний бюджет. 

Навколишнє техногенне середовище: передбачається допустимий вплив. 
Відходи: в процесі виробництва паперу утворюються виробничі відходи з 

первинної сировини (макулатури), відпрацьовані лампи, тверді побутові відходи, 
які передаються на утилізацію відповідним установам згідно договорів. Обриви, 
зрізи країв, брак паперу– повертаються на повторну переробку. Всі категорії 
відходів, що виникають, передбачається тимчасово зберігати у закритих 
контейнерах на окремому майданчику видалення відходів. 
 
щодо технічної альтернативи 2 
Тимчасові джерела впливу на етапі будівництва: 

Види можливого впливу на довкілля аналогічні технічній альтернативі 1 
Джерела потенціального впливу в процесі виробництва паперу: 

Повітряне середовище: на період експлуатації підприємства викиди 
забруднюючих утворюватися від спалювання вугілля під час роботи котла з 
виробництва технологічного пару та котла з опалювання.  

Крім викидів від горіння вугля на атмосферу буде впливати пил від процесів 
транспортування та зберігання вугілля. 

Відходи: крім відходів зазначених в альтернативі 1 будуть створюватись тверді 
відході у вигляді золи від паління вугілля. 

Інші види впливу на довкілля аналогічні перерахованим в технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 
Види можливого впливу на довкілля аналогічні технічній альтернативі 1 
 
щодо територіальної альтернативи 2 

Навколишнє соціальне середовище: передбачається негативний вплив, а саме – 
неможливість створення нових робочих місць, неможливість збільшення надходжень у 
місцевий та державний бюджет. 

При відмові від запланованої діяльності, за умови заходів що до підтримки 
невикористовуваних будівель складального цеху з метою запобіганню їх поступової 
руйнації інших впливів на навколишнє середовище не передбачається 

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 (абз. 5, пункт 9, частина 3 
статті 3 Закону України “Про оцінку 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) 

 
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. 



 
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 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 документ дозвільного характеру, а саме Дозвіл на виконання будівельних робіт 
(стаття 37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, також Дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші документи дозвільного 
характеру у сфері охорони довкілля 

(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 ОДА у Дніпропетровської області 

(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 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 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, 097 599 76 05; 096 512 

94 24 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  

контактна особа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@adm.dp.gov.ua
mailto:ecology@adm.dp.gov.ua


Розташування об’єкта реконструкції 


