(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 «ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП». Код ЄДРПОУ 40144003
(повне найменування юридичної особи, код згідно 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’єкт господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 35331, Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вул.
барона Штейнгеля , 4а. Телефон: +380 (362) 45 25 97
(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
Передбачена реконструкція промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної
промисловості, що включає:
- знесення частини існуючих будівель та споруд підприємства;
- реконструкція електричної підстанції із кабелюванням частини ПЛ 110 кВ;
- будівництво лінії із виробництва та складування деревостружкової плити (ДСП): повний комплекс
будівель, споруд, технологічного обладнання, ліній ламінування, лабораторії, технологічних площадок,
доріг, благоустрою для забезпечення технологічних потреб та інженерних мереж ;
- будівництво лінії із виробництва та складування плити OSB: повний комплекс будівель, споруд,
технологічного обладнання, технологічних площадок, доріг, благоустрою для забезпечення технологічних
потреб та інженерних мереж;
- будівництво теплогенераційних установок;
- будівництво складу для зберігання готової продукції;
- будівництво адміністративно-побутового корпусу;
- будівництво майстерні для обслуговування технологічного обладнання підприємства;
- будівництво відкритих складів лісоматеріалів;
- будівництво автозаправної станції для потреб підприємства з наземними резервуарами для зберігання
дизельного пального, автостоянок легкових, вантажних автомобілів та під’їздних залізничних колій;
- будівництво об’єктів інженерної інфраструктури: резервуарів протипожежного запасу води, очисних
споруд дощової каналізації (з подальшим скидом до водного об’єкту), трансформаторних підстанцій.

Технічна альтернатива 1.
Реконструкція промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості.
Відповідно до державного класифікатора будівель та споруд код об’єкта – 1251.7, об’єкт деревообробної
промисловості.

Технічна альтернатива 2.
В якості альтернативи пропонується на лінії по виготовленню деревостружкової плити, взамін мокрому
електростатичному пилоочиснику WESP, що використовується на аналогічних деревообробних
підприємствах в Україні, встановити для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
з сушильної установки систему UTWS.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
35331, Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вул. барона Штейнгеля , 4а

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки плановану діяльність передбачено здійснювати
в межах існуючого
промислового вузла села Городок та в межах існуючої земельної ділянки колишнього підприємства
«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ», що використовується підприємством ТОВ
«ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП» на правах власності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від даної планової діяльності визначається створенням 400 нових робочих
місць, сплатою податків у місцевий та державний бюджети, виходом на внутрішній та зовнішній ринки із
новими, високоякісними видами продукції. Іншими позитивними результатами реалізації планованої
діяльності є:
- налагодження нових виробничих потужностей;
- прямі іноземні інвестиції від 200 млн. Євро;
- відродження промислового потенціалу місцевості та підтримка вітчизняних виробникiв меблів та
деревинних конструктивних елементів;
- запобігання експорту круглої деревини
- сприяння глибокій переробці наявних деревних ресурсів для виробництва деревопохідних товарів з
високою доданою вартістю;
- заміщення імпорту та оптимізація транспортних затрат.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальні технічні характеристики:
- будівництво нової лінії (з будівлями та комплексом інженерно-технологічного обладнання) по
3
виготовленню ДСП, загальною потужністю виробничої лінії до 900 000 м /рік готової продукції;
- будівництво нової лінії (з будівлями та комплексом інженерно-технологічного обладнання) по
3
виготовленню OSB, загальною потужністю виробничої лінії до 1 300 000 м /рік готової продукції;
- площа відведеної земельної ділянки складає 64,6 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гранично допустимих концентрацій
хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць» (затв. 03.03.15 р.) і ГН 2.2.6-1842013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених
місць»);
Дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06р.
№309;
Забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів (п.
"д" статті 17 Закону України "Про відходи"), передача відходів тільки організаціям, що мають відповідні
ліцензії (п. "і" статті 42 Закону України "Про відходи");
Дотримання допустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд
від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
Дотримання ГДС до водного об’єкту;
Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила
планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173,
зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404);
Дотримання правового режиму зон санітарної охорони артезіанських свердловин (орієнтовний водозабір
3
складає 150 м /добу).

щодо технічної альтернативи 2
Дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гранично допустимих концентрацій
хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць» (затв. 03.03.15 р.) і ГН 2.2.6-1842013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених
місць»);
Дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06р.
№309;
Забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів (п.
"д" статті 17 Закону України "Про відходи"), передача відходів тільки організаціям, що мають відповідні
ліцензії (п. "і" статті 42 Закону України "Про відходи");
Дотримання допустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд
від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;
Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила
планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173,
зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404);
Дотримання ГДС до водного об’єкту;
Дотримання правового режиму зон санітарної охорони артезіанських свердловин (орієнтовний водозабір
3
складає 150 м /добу).

щодо територіальної альтернативи 1
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
Нормативна санітарно захисна зона підприємства;
Протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки плановану діяльність передбачено здійснювати
в межах існуючого
промислового вузла села Городок та в межах існуючої земельної ділянки колишнього підприємства
«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ», що використовується підприємством ТОВ
«ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП» на правах власності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконання інженерних вишукувань у повному обсязі;
Зрізання рослинного шару ґрунту та складування у кагати для подальшого використання в якості
озеленення території;
Перевезення наявного на території підприємства надлишкового ґрунту та використовування його для
планування, підсипки території;
Винесення інженерних мереж з плями забудови території.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативного розміру СЗЗ, яка згідно дод. №4 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила
планування і забудови населених місць» становить 300 м («виробництв з виготовлення виробів з
деревинної шерсті, деревинно-стружкових плит, деревинно-волокнистих плит з використанням
синтетичних смол як зв'язуючих»).

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище: викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничих процесів на
деревообробному підприємстві.
Водне середовище: скид дощових стоків в у водні об’єкти із попереднім очищенням на ЛОС;
Вплив на рослинний і тваринний світ: мінімальний, оскільки планована діяльність передбачена в межах
існуючої промислової зони.
Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній.
Вплив на техногенне середовище: відсутній.
Ґрунти: зрізання рослинного шару ґрунту та складування у кагати для подальшого використання в якості
озеленення території.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
Об'єкти діяльності підприємства, що здійснюють шумовий вплив, а також вплив на повітряне середовище,
передбачено розташувати максимально віддалено від існуючої селітебної території.

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
частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», відноситься до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають
оцінці впливу на довкілля (відповідно до статті 3, частини 3 Закону по наступним пунктам: п.4 абз.2; п.9
абз.3; п.10 абз.2; п.10 абз.12; п.13).

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 передбачено у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059-VIII від 29.05.2017р.

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 планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Управлінням Державної архітектурнобудівельної інспекції у Рівненській області.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
(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
Управління екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що
розташоване за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, Телефон (0362) 62-03-64, факс (0362) 6203-64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Контактна особа – директор департаменту Захарчук Володимир
Васильович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

