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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 
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАРА», 

код згідно з ЄДРПОУ 22363217 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання: 
Місцезнаходження: 80650, Львівська обл., Бродівський район, село Гаї, вулиця Шкільна, будинок 13, квартира 4 

Генеральний директор: АВЕТІСЯН САМВЕЛ АВЕТІКОВИЧ. 

тел.: +38(032) 6642274. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону) 
 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:  

Об’єктом планованої діяльності є виробництво асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту доріг на 

асфальтозмішувальній установці КДМ20667 з номінальною продуктивністю 160 т/год (при вологості вхідних матеріалів (піску та 

щебеню) до 3%); 130 т/год - (при вологості вхідних матеріалів (піску та щебеню) до 5%). На даний час на виробничому майданчику 

МПП «НАРА» розміщено асфальтозмішувальну установку ДС-158 та весь комплекс технологічних будівель, устаткування, складів 

інертних матеріалів для виробництва асфальтобетону. 

Технічна альтернатива 1. 

Асфальтобетонні суміші виготовляються на асфальтозмішувальній установці КДМ 20667, сушильний агрегат асфальбетонної 

установки якого працює на природньому газі. Продуктивність заводу - 160 тон АБС на годину. Асфальтобетонні суміші 

використовуються в дорожньому та інших видах будівництва, по якості, складу та сировині відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-

2011. 

Установка асфальтозмішувальна КДМ20667 заводський № 1912028 відповідає вимогам технічних умов ТУ У 29.5-05762565-

014:2007 і визнана готовою до експлуатації. 

Завод має наступні переваги: 

Обладнання українського виробництва: ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»; 

Процес виробництва повністю автоматизований, що забезпечую високу якість продукції, відповідність всім нормам та 

стандартам технологічного виробництва; 

Виготовлення різних типів асфальтобетонної суміші; 

Якість продукції відповідає європейським стандартам; 

Можливість швидкої зміни рецепту; 

У асфальтозмішувальній установці враховані вимоги європейських стандартів: 

- зручний і безпечний доступ до зон обслуговування і ремонту; 

- наявність захисних огороджень, кожухів, що запобігають доступ до небезпечних зон устаткування;  

- електробезпека (наявність замків безпеки, запобігання доступу до струмоведучих частин);  

- застосування комплектуючих, сертифікованих в Євросоюзі, маркування кабельної продукції згідно євростандартів та інше. 

Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою 2 є робота установки асфальтозмішувальної КДМ20667 номінальною продуктивністю 160 т/год в 

режимі, що аналогічний технологічній альтернативі 1, але виключно на рідкому паливі. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:  
Місце розташування планової діяльності: 35506, Рівненська область, Радивилівський район, c. Бугаївка, вул. Балки, 3а. 

Кадастровий номер ділянки: 5625881600:05:013:0187. Цільове призначення: 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства (для виробничих потреб) Площа: 3.9 га 

Виробництво розташоване земельній ділянці площею 3,9 га на промисловому майданчику МПП «НАРА». 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива – нульова (відмова від реалізації планованої діяльності). Місце провадження планованої 

діяльності територіально обумовлене промисловою зоною, максимально наближеною до місця реалізації продукції, наявністю гілки 

залізничного транспорту, що сприяє оптимальним логістичним умовах доставки на проммайданчик сипучих мінеральних матеріалів і 

бітуму. Відмова від реалізації планованої діяльності призведе до неотримання податків місцевим бюджетом, занепадом інфраструктури 

району, погіршенню умов безпеки руху на дорогах тощо. 
 



4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: 
Планована діяльність з виробництва асфальтобетону максимально наближена до місця його реалізації, що дозволяє забезпечити 

внутрішній ринок якісними асфальтобетонними сумішами для будівництва і ремонту автошляхів; сприяє розвиненню інфраструктури 

регіону та поліпшенню умов безпеки руху на дорогах; створює нові робочі місця для місцевого населення, збільшує надходження 

податків до місцевого бюджету. 
 

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

виробництва тощо):  
На промисловому майданчику розташовані: 

Установка асфальтозмішувальна ДС-158 з дільницею живлення інертними матеріалами, сушильним  агрегатом з 

трьохступеневим пилоочисним обладнанням, змішувачем, вузлом відвантаження готової асфальтобетонної суміші, силосом 

мінерального порошку, нагрівачем бітуму, блоком керування технологічним процесом; 

Дільниця приймання та зберігання щебеню фракцій 5-10 мм, 2-20 мм, 20-40 мм (для підсипки дорожнього полотна), відсіву; 

Ремонтна дільниця з електрозварювальним апаратом; 

Котельня для забезпечення теплом технологічного устаткування. 

Установка асфальтозмішувальна КДМ20667 номінальною продуктивністю 160 т/год (при вологості вхідних матеріалів (піску та 

щебеню) до 3%); 130 т/год - (при вологості вхідних матеріалів (піску та щебеню) до 5%. Установка призначена для виготовлення 

асфальтобетонних сумішей різних типів, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва по якості, складу та сировині, 

що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7- 119-2011. Установка забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, мінерального 

порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт. Управління установкою дистанційне. 

Просушування та нагрів мінеральних матеріалів відбувається в сушильному барабані обертового типу. Сушильний барабан 

облаштований комбінованим пальником, що працює на природному газі (основне паливо). При виготовленні асфальтобетону 

використовується сировина з бункерів мінеральної сировини та зі складу сипучих матеріалів.  

Бітумне господарство асфальтозмішувальної установки КДМ20667 складається з трьох бітумних ємностей об’ємом 30,0 м3 

кожна. Підігрів бітуму до робочого стану здійснюється за допомогою циркуляційної системи теплоносія (термальне масло). Для 

нагрівання системи передбачена маслонагрівальна станція пальником, що працює на природному газі. Сировина для виробництва 

доставляється на промисловий майданчик вантажним та залізничним транспортом. 
 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства України, включаючи 

Водний кодекс України, Кодекс України «Про надра», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ 

А.01.001-2014. 

Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному 

повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу 

Мінприроди від 27.06.2006 р. № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1- 31:2013. 

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива – нульова (відмова від реалізації планованої діяльності). 
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Лабораторні дослідження, екологічні розрахунки та обґрунтування у необхідному обсязі нових меж санітарно-захисної зони, 

згідно до п. 5.7 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 

19.06.1996 р. за № 173. Розробка проекту коригування (зменшення) нормативної санітарно-захисної зони, та затвердження його у 

встановленому законодавством порядку. Подальша діяльність підприємства має здійснюватись з урахуванням вимог чинного 

законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1 

Не потребує, планована діяльність здійснюється в межах існуючої орендованої земельної ділянки. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива – нульова (відмова від реалізації планованої діяльності). 
 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Клімат та мікроклімат: вплив не передбачається. 

Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище являються: місця розвантаження, зберігання, завантаження, 

вузли пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні 

установки, місця відвантаження готової продукції, транспорт. 

В процесі діяльності в атмосферне повітря потрапляють наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту, вуглецю, сірки, заліза, 

марганцю; сірководень; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; метан; неметанові леткі 

органічні сполуки, у тому числі вуглеводні; бензол; ксилол; толуол; фенол; формальдегід; бенз(а)пірен, етилен, спирт етиловий. 

З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, вплив підприємства характеризується як допустимий. 

Водне середовище: Водопостачання на технологічні потреби – не здійснюється, на побутові потреби – привозна вода. 

Водовідведення – септик, з подальшим вивезенням на каналізаційні очисні споруди. Завдяки використанню в технологічних процесах 

сучасного обладнання, яке забезпечує герметичність, виключає можливість розсипання сировини, забруднення скидами зливових і талих 

стічних вод відсутнє, тверде покриття доріг на території проммайданчика запобігає потраплянню забруднюючих речовин у водоносний 

горизонт. 

На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. Вплив планованої діяльності на 

водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм. 

Ґрунти: здійснюється в межах існуючої земельної ділянки. Відсутність ризиків досягається шляхом ретельного управління 

діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з різноманітними речовинами. 

В процесі виробництва утворюються металобрухт, одяг та взуття зношені чи зіпсовані, тверді побутові відходи. Побутові 

відходи передаються на місцевий полігон ТПВ, інші відходи збираються та передаються спеціалізованим підприємствам. 

Шум: розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень. 



Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається. Підприємство знаходиться в 

промисловій зоні. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище: поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на 

дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий 

бюджет тощо. 

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається. 

Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. 

Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного 

та санітарного законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для облаштування промислового майданчику в межах 

земельної ділянки за адресою: 35506, Рівненська область, Радивилівський район, c. Бугаївка, вул. Балки, 3а 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива – нульова (відмова від реалізації планованої діяльності). 
 

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”):  

Планова діяльність з виробництва асфальтобетонних сумішей для будівництва доріг належить до другої категорії планованої 

діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно абз. п. 11.9 ст. 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):  

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 

буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку 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: висновок з оцінки впливу на 

довкілля. Який видається Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. 
 

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: 

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: 33028, 

м. Рівне, вул. Толстого, 20; тел.: (0362) 62-03-64; факс: (0362) 62-03-64; е-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа: Директор, 

Захарчук Володимир Васильович. 

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