ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Будівельна компанія «Ескадор»
ЄДРПОУ 33658839, 65009, Одеська область, м. Одеса, вул. Генуезька, 1-А

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 «Будівельна компанія
«Ескадор», код ЄДРПОУ 33658839
(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

ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор», ЄДРПОУ 33658839, Юр.адреса:65009,
Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд.1-А,
e-mail: odessaabz6013@gmail.com, тел. 0674892580
2.

Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Об’єктом планової діяльності є установка мобільної асфальтозмішувальної
установки в адміністративних межах Ребедайлівської сільської ради,
Кам’янського району, Черкаської області по вул. Кам’янська, 2-0
Технічна альтернатива 1
Установка мобільної асфальтозмішувальної установки типу «TBA 4000»
компанії «BENNINGHOVEN GmbH & Co.KG» Німеччина, з сушильним
барабаном(в комплекті із пиловловлюючим блоком) та пальником типу
«EVO JET 4FU G-Ö» який працюватиме на дизельному пальному
Технічна альтернатива 2
Установка мобільної асфальтозмішувальної установки типу «ДС-185» яка
працюватиме на пічному паливі та обладнана пиловловлюючим скрубером
3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територіальна альтернатива 1
Усі проектні рішення планується реалізовувати на земельній ділянці, що
розташована в адміністративних межах Ребедайлівської сільської ради,
Кам’янського району, Черкаської області по вул. Кам’янська, 2-0 згідно
договору оренди землі від 27.11.2017р. Площа відведеної ділянки-2.8713 га
Територіальна альтернатива2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива
2 не розглядалася
4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Установка мобільної асфальтозмішувальної установки справить позитивний
вплив на соціально-економічне середовище місця планованої діяльності, а
саме створенням робочих місць для місцевого працездатного населення,
сплатою податків в місцеві бюджети. Матиме вагомий вплив в процесі
будівництва
автодороги
Сміла-Кременчук-Світловодськ
та
інших
автомобільних доріг області.
5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва)
Мобільна асфальтобетонна установка призначена для виробництва
асфальтобетону. Мобільна асфальтозмішувальа установка типу
«TBA 4000» компанії «BENNINGHOVEN GmbH & Co.KG»,
Німеччина, розроблена з впровадженням нової технології щодо
екологічних параметрів та відповідає екологічним стандартам
розвинених країн, що являються світовими лідерами, та системі
міжнародних стандартів ISO стосовно вимог використання
найкращих доступних технологій, існуючих на даний час у світі.
Необхідна виробнича потужність, достатня для звичайної роботи

підприємства, складає – 110-240 тон/добу. Час роботи мобільної АБУ
складає від 210 діб до 280 діб на рік на протязі від однієї години до
восьми годин на добу. Загальна кількість переробляємого інертного
матеріалу складає від 110 т/добу х 0,8 = 88 тонн на добу або від 18480
тонн на рік. Розмір частинок щебеню складає – 5-10 см. Земельна
ділянка, на якій розміщено мобільну АБУ, належить ТОВ
«Будівельна компанія «Ескадор» на правах оренди, загальною
площею 2,8713 га.
6. Екологічні
альтернативами:

та

інші

обмеження

планованої

діяльності

за

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні
та
інші
обмеження планованої діяльності
встановлюються згідно діючого законодавства України.
У
відповідності з ДСП -173-96 "Державними санітарними правилами
планування та забудови населених пунктів" Київ 1996р., розмір
санітарно-захисної зони (СЗЗ) від джерел основного виробництва
становить 1000 метрів, але у 2018 році розроблено проект
зменшення СЗЗ у зв’язку із встановленням ефективного
пиловловлюючого блоку , який суттєво зменшує негативний вплив
на навколишнє середовище, і на нього виданий
висновок
державної-санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.04.2018 року
№602-123-20-4/17939,згідно якого санітарно- захисна зона становить
550 м у північно-західному напрямку, 300м у північному напрямку,
330 м у північно-східному напрямку, 310 м у східному напрямку, 350
м у південно-східному напрямку. Розмір 1 поясу зони санітарної
охорони свердловини у розмірі 30 м витриманий.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планової діяльності
щодо територіальної альтернативи 1
Планова діяльність проваджується в межах існуючого підприємства
і додаткове відведення земель не передбачається
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від
стаціонарних джерел; компонування комплексу технологічного
обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планової діяльності
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів СЗЗ;
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2
8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: вплив не передбачається
Повітряне середовище: Джерелами
виділення
забруднюючих
речовин
в атмосферне
повітря є : бункер
живильник інертних матеріалів, завантажувальний отвір сушильного
барабану мобільної АБУ , димова труба ,мобільна АБУ типу «TBA 4000»,
рукавний фільтр силосу для зберігання мінерального порошку ,
дихальні люки ємностей для бітуму, бункер вивантаження асфальтної
суміші.
В результаті
діяльності від стаціонарних джерел в атмосферне
повітря виділяються такі забруднюючі речовини, як речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна),
азоту діоксид, оксид вуглецю, азоту оксиди,метан, фенол, ксилол, етилен,
вуглеводні, спирт етиловий.
Рослинний та тваринний світ – вплив не передбачається. Об’єкти
природного заповідного фонду в районі розташування відсутні.
Водне середовище – водозабір на питні, санітарно-гігієнічні та виробничі
потреби підприємства здійснюється із артезіанської свердловини згідно
дозволу на спеціальне водокористування. На об’єкті не передбачається
скид стічних вод безпосередньо у водоймища та грунтові води. Вплив не
передбачається.
Ґрунт у межах майданчика зазнає впливу від
техніки, що
використовується для транспортних робіт.
Шум – На межі санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні
значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів
Навколишнє соціальне середовище – поліпшення дорожніх умов та
транспортного обслуговування населення, створені на дорогах належних
умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення,
збільшення відрахувань з прибутку в місцевий бюджет тощо.
Навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається.
Відходи - в результаті діяльності - тверді побутові відходи. Відходи від
діяльності автотранспорту зосереджуються на головній дільниці в
Одеській області з подальшою утилізацією.
Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення знаходитиметься
в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічне рішення,
методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм

діючого природоохоронного законодавства.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планової діяльності
Щодо територіальної альтернативи 1
В адміністративних межах Ребедайлівської сільської ради, Кам’янського
району, Черкаської області по вул.Кам’янська,2-0, в межах існуючої
земельної ділянки ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»
Щодо територіальної альтернативи 2
Відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2
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 планованої діяльності відноситься до другої категорії видів
планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля і підлягають оцінці впливів на довкілля. ст.З Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» пункт 3.підпункт 11). Інші види
діяльності: споруди для виробництва штучних мінеральних волокон,
виробництво
екструдованого
пінополістиролу,
утеплювачів,
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)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
немає.
11.Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає влюченню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017
року. До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з
достатньою деталізацією наступні планові показники: - опис місця
провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис
основних характеристик планованої діяльності; - опис поточного стану
довкілля та факторів довкілля; - оцінка впливу планованої діяльності на
геологічне середовище, соціальне середовище; - опис передбачених
заходів У звіт з ОВД включені дослідження з контролю вмісту
діоксиду азоту, фенолу, оксиду вуглецю, пилу в атмосферному
повітрі на межі санітарної захисної зони.

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
попереднім абзацом;
 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 цій 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 повноваженого 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 унікальний
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 та 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
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської 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
Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації, вул. Вернигори, 17,
м. Черкаси, 18008;
тел./факс (0472) 63-36-55, e-mail: 38715482@mail.gov.ua, Лапшина
Марина Фанусівна
( найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна
особа)

