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 ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР», код ЄДРПОУ 05408680
(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
09600 Київська обл., Рокитнянський район, смт Рокитне, вул. Білоцерківська, 1,
тел. (04562)515-77
(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.
Будівництво асфальтобетонної дільниці по вул. Білоцерківська, 1-а у смт Рокитне
Рокитнянського району Київської області.
Технічна альтернатива 1.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

На території проммайданчика розташований повний комплекс виробничих і
допоміжних будівель, споруд і обладнання, які забезпечують повний виробничий цикл
дільниці. Об’єкт укомплектований асфальтозмішувальною установкою ASKOM-VS3T
продуктивністю 160 т/год. для приготування асфальтобетонних сумішей. Установка
складається з блоків технологічного обладнання, працює на природному газі. Для
очистки викидних газів застосовується 2-ступенева пилогазоочистка на сушильному
барабані та асфальтозмішувальній установці із застосуванням ефективного
пилогазоуловлюючого обладнання (з ефективністю очистки до 99%). Номінальний
режим роботи устаткування становить 8 годин, 12 робочих днів на місяць, 8 місяців,
близько 150 днів на рік.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНЯНСЬКИЙ
СПЕЦКАР’ЄР», має державний акт на право постійного користування землею ІКВ №001606 на земельну ділянку площею 68,5 га. Асфальтобетонна дільниця
знаходиться на земельній ділянці площею 3,50046 га, на території ТДВ
«Рокитнянський спецкар’єр».
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розглядається встановлення асфальтобетонної дільниці в східній частині ділянки
Рокитнянського спецкар’єру.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений
створенням на дорогах належних умов безпеки руху, створення нових робочих місць за
рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці,
поповнення місцевого бюджету податками.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
На території проммайданчику розташований повний комплекс виробничих і
допоміжних будівель, споруд і обладнання, які забезпечують повний виробничий цикл
дільниці. Асфальтобетонна дільниця обладнана асфальтозмішувальною установкою
продуктивністю 160 т/год., що призначена для приготування асфальтобетонних
сумішей. Установка складається з блоків технологічного обладнання, працює на
природному газі. Для очистки викидних газів застосовується 2-ступенева пилогазоочистка на сушильному барабані та асфальтозмішувальній установці із
застосуванням ефективного пилогазоуловлюючого обладнання (з ефективністю
очистки до 99%).
Автоматизоване керування установкою здійснюється централізовано з пульта
керування, розташованого в операторній. Сировинні матеріали для виробництва
асфальтобетону доставляються на підприємство автотранспортом. Розвантаження
бітуму здійснюється в ємності зберігання. На підприємстві встановлено чотири ємності
для зберігання бітуму (по 60 м3), обладнаних дихальними клапанами та люками для
зливу бітуму.
Мінеральна сировина залежно від фракції розділяється та зберігається у гарячому
бункері, звідти у відповідності з рецептом зважуються і подаються до змішувача. Туди
ж через дозатор подається бітум та мінеральний порошок (наповнювач). Мінеральний
порошок завантажується автонавантажувачем у конічний бункер, звідки потрапляє у
бункер, обладнаний системою пилопригнічення. Після завантаження всіх компонентів

у змішувач здійснюється процес змішування при одночасній подачі визначеної
кількості бітуму. Готова суміш спрямовується на зберігання у бункер-накопичувач,
звідки відвантажується на автотранспорт. Бітум зберігається у 4-х цистернах об’ємом
60 м3 кожна.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство належить до об’єктів, для яких екологічні, санітарноепідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних
екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних
нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;
- забір води для потреб виробництва та скиди стічних вод повинні
здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування (у відповідності
з його умовами);
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності,
повинні передаватись іншим організаціям, згідно з попередньо укладеними
договорами, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження,
захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарногігієнічними нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 17396);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів
шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації
об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і
не потребує додаткових екологічних обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічна технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96
«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів». Згідно з ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для
асфальтобетонних заводів визначений розміром 1000 м, який встановлений для
підприємств з виготовлення асфальтобетонних сумішей з використанням зв’язуючих
матеріалів на основі коксохімічних продуктів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування
під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Водне середовище – забір води з паспортизованої свердловини для виробничих і
санітарних потреб, утворення господарських, побутових та зливових стоків.
Геологічне середовище – негативний вплив не передбачається.
Клімат і мікроклімат- негативний вплив на клімат і мікроклімат незначний.
Атмосферне повітря- при проектованій діяльності будуть викидатися такі речовини у
межах гранично допустимих концентрацій: Ангідрид сірчистий, Формальдегід, Толуол,
Вуглеводні, Бензол, Ксилол, Фенол, Вуглецю оксид, Азоту діоксид, Речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.
Утворення відходів- відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам.
Флора та і фауна- негативний вплив відсутній.
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.
Техногенне середовище- негативний вплив на техногенне середовище відсутній.
Ґрунт – можливий незначний вплив при облаштуванні майданчика. При цьому
погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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 відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, стаття
3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 11 – Інші види діяльності:
споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону у зв’язку з наявністю в технологічному
процесі роботи виробничої бази установки АБЗ для виробництва асфальтобетону
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 у відповідно із ст.6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII 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, які 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 початок будівельних робіт.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Органами державної архітектурно-будівельної інспекції України
(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 Київської обласної державної
адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net,
тел.: (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

