
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 "ШЛЯХОВИК-97"  

(ТОВ "ШЛЯХОВИК-97"), код ЄДРПОУ 03446334 
(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  
Україна, 65120, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Авангард, 

ВУЛИЦЯ БАЗОВА, будинок 12, Телефон 1: +38048356021 Телефон 2: +380980337586 
 (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. 
Виготовлення асфальтобетону в Дніпропетровській області  м. Павлоград.  
Планована діяльність передбачає виготовлення асфальтобетону: 

асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей; 
бітумогрунтових, цементогрунтових та цементощебеночних сумішей. 

Виготовлення асфальтобетону буде здійснюватися на обладнанні: 
асфальтобетонний завод «Marini Top Tower 4500»; грунтозмішувальна установка 
MARINI cold FALT.   

Річний випуск асфальтобетону становить 500 000 т.  
Технічна альтернатива 1. 
Планована діяльність передбачає виробництво асфальтобетону 

(асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей). 
Виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових 
асфальтобетонних сумішей) буде здійснюватися на асфальтобетонному заводі «Marini 
Top Tower 4500».   

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



Асфальтобетонний завод «Marini Top Tower 4500» забезпечує безперервний 
технологічний цикл, який складається з подачі вхідного матеріалу, його дозування та 
нагрів, просушування, просіювання і перемішування.  

Для підігріву бітуму, просушування вхідного матеріалу буде використовуватися 
скраплений газ (головне паливо) або дизельне паливо (резервне паливо).  

Для очищення викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, сушильний 
барабан асфальтобетонного заводу обладнано   рукавним фільтром сухого типу.  

Виготовлення бітумогрунтових, цементогрунтових та цементощебеночних 
сумішей з використанням  грунтозмішувальної установки MARINI cold FALT.  

Технічна альтернатива 2. 
Планована діяльність передбачає виробництво асфальтобетону 

(асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей). 
Виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових 
асфальтобетонних сумішей) буде здійснюватися на асфальтобетонному заводі «Marini 
Top Tower 4500».   

Асфальтобетонний завод «Marini Top Tower 4500» забезпечує безперервний 
технологічний цикл, який складається з подачі вхідного матеріалу, його дозування та 
нагрів, просушування, просіювання і перемішування.  

Для підігріву бітуму, просушування вхідного матеріалу буде використовуватися 
мазут як головне та резервне паливо.  

Для очищення викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, сушильний 
барабан асфальтобетонного заводу обладнано рукавним фільтром сухого типу.  

Виготовлення бітумогрунтових, цементогрунтових та цементощебеночних 
сумішей з використанням  грунтозмішувальної установки MARINI cold FALT.  

 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 
Місцем впровадження планованої діяльності є земельна ділянка розташована за 

адресом Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешкіна, 21 та вул. Терешкіна, 17  
Земельна ділянка знаходиться в користуванні ТОВ «Шляховик-97» на підставі 

договору оренди землі від 06.05.2021 р. кадастровий номер 1212400000:03:023:0152, та 
договору оренди землі від 06.05.2021 р. кадастровий номер 1212400000:03:023:0145.  

Промисловий майданчик, розташований на земельній ділянці, забезпечено 
необхідними інженерними мережами/комунікаціями.  

Обладнання що розміщено на виробничій базі знаходиться в користуванні  
ТОВ «ШЛЯХОВИК-97».  

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Для провадження планованої діяльності не розглядається, планована діяльність 

здійснюється в межах відведеної земельної ділянки і додатково земель не потребує.  
 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Соціально-економічна необхідність планової діяльності: це розвиток сфери 

виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодороги; 
поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення; створення на 
дорогах належних умов безпеки руху; створення нових робочих місць за рахунок 
працевлаштування місцевого населення. 

Планована діяльність має позитивний соціально-економічний вплив в регіоні через 
наступне: 

- планована діяльність спрямована на виробництво якісного асфальтобетону що 
використовується для ремонту транспортних магістралей в регіоні; 

- планована діяльність забезпечує населення робочими місцями, на виробництві 
асфальтобетону задіяно 56 працівників.  

- планована діяльність сприяє надходженню до місцевого бюджету коштів 
(податків) що можуть використовуватися на потреби громади.  

 



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

Проектна потужність з виробництва асфальтобетону становить 500 000 т/рік.     
Загальна площа території виробничої бази становить 3,0954 га.  
Графік роботи підприємства з випуску асфальтобетону: 40 годинний робочий 

тиждень протягом року. Кількість робочих місць – 56. 
Потреба підприємства в матеріальних ресурсах: вода в кількості до 11,5744 тис. 

м3/рік (в тому числі на виробничі потреби до 10,2287 тис. м3/рік); скраплений газ  або 
дизельне паливо в кількості до 2 800 т/рік; електроенергія - встановлена потужність 
технологічного обладнання 420 кВт; бітум до 20 000 т/рік; вхідні матеріали (за 
виключенням бітума)  до 301 280 т/рік.     

Вода для господарсько-питних та виробничих потреб надається з свердловини 
розташованої на території виробничої бази.    

Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюється в герметичні септіки.  
Асфальтобетонна установка мобільного типу при розміщенні та експлуатації не 

потребує виконання будівельних робіт та влаштування капітальних фундаментів. 
При виготовленні асфальтобетону використовуються інертні матеріали (відсів, 

щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, гранульована добавка). На заміс 
використовується: щебінь 5-10 гран – 49,3 %; пісок із відсівів гранітний – 41,7 %; 
мінеральний порошок - 3,8 %; бітум - 5,2 %. Просушування та нагрів інертних матеріалів 
відбувається в сушильному барабані обертового типу. В сушильному барабані 
використовується сучасний, високоефективний та екологічно безпечний пальник, що в 
якості палива використовує скраплений газ або дизельне паливо. Установка оснащена 
двохступеневою системою очистки. 

  
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
- забезпечення поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства: 

роздільне збирання відходів; зберігання відходів  у спеціально відведених місцях; утилізація 
відходів для яких існують відповідні технології;  передача відходів на 
утилізацію/знешкодження/захоронення підприємствам що мають відповідні дозволи та 
ліцензії тощо; 

- здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до 
вимог чинного законодавства: забезпечення нормативів гранично допустимих викидів 
забруднюючих речовин; здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами на підставі дозволу; не перевищення нормативів допустимих 
викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел  тощо; 

- забезпечення дотримання розміру санітарно-захисної зони відповідно до вимог 
чинного законодавства; 

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

- забезпечення концентрації та рівнів  шкідливих  факторів на зовнішній   межі  
санітарно-захисної  зони,  зверненої  до житлової забудови,  на рівні або менше їх 
гігієнічних нормативів;   

- здійснення забору води з підземних джерел відповідно до вимог чинного 
законодавства (на підставі дозволу на спецводокористування); 

- дотримання встановлених  лімітів забору води з підземних джерел; 
- утримання в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та 

господарсько-побутового водопостачання - відповідно до вимог чинного законодавства; 
- дотримання правил пожежної та техногенної безпеки відповідно до вимог 

чинного законодавства; 
- радіаційний контроль вхідної сировини. 
щодо технічної альтернативи 2 
- аналогічні обмеження, що й за технічною альтернативою 1. 
щодо територіальної альтернативи 1 



- територіальні обмеження, визначені межами та умовами земельного відводу;  
- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу 

шкідливих факторів на  межі СЗЗ. 
щодо територіальної альтернативи 2 
- не розглядається, дивись п.3. (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 
- не потрібна, при провадженні планованої діяльності використовується існуюча 

еколого-інженерна підготовка та захист території.   
щодо технічної альтернативи 2 
- аналогічна еколого-інженерна підготовка і захист території, що й за технічною 

альтернативою 1 . 
щодо територіальної альтернативи 1 
- не потрібна, провадження планованої діяльності передбачається на існуючій 

території, без додаткового відведення земель.  
щодо територіальної альтернативи 2 
- не розглядається, дивись п.3. (планована діяльність впроваджується в межах 

існуючого та діючого підприємства, відведення додаткових територій для провадження 
планованої діяльності не передбачається).   

 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
- атмосферне повітря. Джерела впливу: технологічне обладнання, автотранспорт. 

Можливий вплив: забруднення атмосферного повітря внаслідок викиду забруднюючих 
речовин. В процесі планованої діяльності основними забруднюючими речовинами є: 
речовини у вигляді твердих суспендованих часток, оксид та діоксид азоту, оксид та 
діоксид вуглецю, ангідрид сірчистий, бензол, толуол, ксилол, метан, неметанові леткі 
органічні сполуки, вуглеводні; 

- клімат та мікроклімат. Джерела впливу: технологічне обладнання. Можливий 
вплив: незначний локальний вплив; 

- водне середовище. Джерела впливу: місця зберігання відходів; місця зберігання 
дизпалива; водокористування на технологічні та господарсько-побутові потреби з 
підземних джерел; утворення дощових, господарсько-побутових та промислових стоків. 
Можливий вплив: вплив від утворення дощових, господарсько-побутових та промислових 
стоків в разі порушення умов очищення/знешкодження стоків; вплив в разі порушення 
умов зберігання відходів та дизпалива. На об’єкті не передбачається скид стічних вод 
безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Промислові стоки (від обслуговування 
грунтозмішувальної установки) та дощові стоки накопичуються в спеціальних 
відстійниках та використовуються в виробництві та для технологічних потреб. 
Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в 
межах допустимих норм. Відведення господарсько-побутових стічних вод передбачено у  
вигреби з подальшим вивезенням відповідно до договорів;   

- рослинний та тваринний світ. Джерела впливу: технологічне обладнання, 
автотранспорт. Можливий вплив: стан біотопів флори і фауни, що склалися в районі 
діяльності, та існує на території підприємства істотним чином не зміниться. Об’єкти 
природно заповідного фонду в районі планованої діяльності відсутні;  

- ґрунти та земельні ресурси. Джерела впливу: місця зберігання відходів та 
дизпалива. Можливий вплив: вплив в разі порушення умов зберігання відходів та 
дизпалива;   

- навколишнє соціальне середовище (населення). Джерела впливу: технологічне 
обладнання, автотранспорт. Можливий вплив: вплив в разі наднормативного 
забруднення атмосферного повітря в разі порушення умов експлуатації газо- пилоочисних 
установок та/або технології виготовлення та транспортування асфальтобетону; 



шумовий вплив в разі порушення умов експлуатації технологічного обладнання та 
автотранспорту; 

- навколишнє техногенне середовище. Не впливає, порушення експлуатаційної 
надійності довколишніх техногенних об’єктів не передбачається;  

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина. Не впливає, діяльність на 
територіях та об’єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не 
передбачається;  

- поводження з відходами. Поводження з відходами в тому числі зберігання та 
наступна утилізація/знешкодження/захоронення відходів здійснюється у відповідності з 
вимогами чинного законодавства. Вплив нормативний, опосередкований, допустимий. 

щодо технічної альтернативи 2 
- для технічної альтернативи 2, сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля співпадають з технічною альтернативою 1. Вплив на атмосферне повітря 
можливо збільшиться за рахунок використання мазуту в якості палива.  

щодо територіальної альтернативи 1 
- соціальне середовище. Джерела впливу: технологічне обладнання, 

автотранспорт. Можливий вплив: перевищення допустимого рівня впливу шкідливих 
факторів на  межі СЗЗ. 

щодо територіальної альтернативи 2 
- не розглядається, дивись п.3. (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 належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно:  

- абзац 1, п. 4, ч. 3, ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (зберігання 
та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, 
розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, 
конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);  

- абзац 9, п. 11, ч. 3, ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (споруди 
для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого 
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону); 

- абзац 2, п. 4, ч. 3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (поверхневе 
та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 
квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і 
більше).  

 
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 
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності до п.2 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

 
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  
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 
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, 49000 м. Дніпро вул. Лабораторна, 69, е-mail: 
ecology@adm.dp.gov.ua , тел. 097-599-76-05, 096 512 94 24 

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