
___________________________________ 
(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 
____________________________________________ 
(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 "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" 

(ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД") 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

код ЄДРПОУ 03582480 
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  

14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Павла Тичини, будинок 69 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. 

Планована діяльність, її характеристи 

Виробництво асфальтобетонних сумішей. 

Технічна альтернатива 1.  
Виробництво асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох 

асфальтозмішувальних установок «Тельтомат») та резервного технологічного обладнання 

(асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що 

працює на природному газу).  

Технічна альтернатива 2.   
В якості технічної альтернативи № 2 розглядається варіант виробництва  

асфальтобетонних сумішей на базі основного обладнання (двох асфальтозмішувальних 

установок «Тельтомат») та резервного технологічного обладнання (асфальтозмішувальної 

установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі – 

відпрацьованому мастилі).  

3. Місце провадження планованої діяльності 

Територіальна альтернатива 1.  
Виробництво асфальтобетонних сумішей передбачається на земельній ділянці з 

кадастровим номером 7410100000:02:004:0205 за адресою: місто Чернігів, вулиця Павла 

Тичини, будинок 69. 

Територіальна альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива № 2 не розглядається так, як: 

- планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого виробничого 

комплексу на землях комунальної власності, які віднесені до земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств;  

- за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи санітарно-

захисна зона асфальтобетонного заводу відповідає вимогам діючого законодавства 

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



України. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток сфери 

виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; 

поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення 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) 

Технічна альтернатива № 1 

Загальні технічні характеристики основного обладнання (двох 

асфальтозмішувальних установок «Тельтомат»: 

Назва, марка Проектна потужність Фактична потужність 

Асфальтозмішувальна  установка 

«Тельтомат» № 1 

100 т/год 60 т/год 

Асфальтозмішувальна  установка 

«Тельтомат» № 2 

100 т/год 60 т/год 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Ємність для зберігання бітуму 40 м3 40 м3 

Бітумний котел Д-649  500 кВт 500 кВт 

Бітумний котел Д-649 500 кВт 500 кВт 

Загальні технічні характеристики резервного технологічного обладнання – 

асфальтозмішувальної установки ДС – 168637 виробництва ПрАТ «Кредмаш», що працює 

на природному газу: 

Найменування показника Значення 

Продуктивність (номінальна), т/год 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, 

щебінь) до 5% і Δt=160°С 

- При вологості вихідних матеріалів (пісок, 

щебінь) до 3% і Δt=160°С 

130 

 

160 

 

Мобільність стаціонарна 

Вид палива Газоподібне – природний газ 

Тип пиловловлювального устаткування Суха пилоочистка (рукавний 

фільтр) 

Спосіб утилізації пилу Використання в техпроцесі або 

вигрузка на сторону 

Номінальний тиск у пневмосистемах, Мпа (кгс/см2)  0,6 (6) 

Тип мішалки періодичної дії 

Кількість бункерів агрегату живлення, шт 5 

Кількість фракцій дозуємого матеріалу, шт. 4 

Загальний об'єм бункерів агрегатів живлення (м3), не 

менше 

80 

Об'єм бункера для гарячих матеріалів (м3), не менше 19 

Об'єм бункера для мінерального порошку (м3), не 

менше 

60 

Об'єм ємності агрегату пилу (м3), не менше 25 

Загальний об'єм бункерів агрегата готової суміші 

(при щільності 1,8 т/м3), не менше, м3 (т) 

55,6 (100) 

Інше допоміжне обладнання та техніка: фронтальні навантажувачі ZL50-T1, ZL50-

SX; самоскиди МАЗ 5551, САЗ 3507, КАМАЗ 65115, КРАЗ 65055, ЗИЛ – ММЗ-4502; 

цистерна поливомийна ЗІЛ-138; Цементовоз ЗІЛ-ММЗ-4500; мотокаток ДУ-54М; 

компресор ЗІФ-51 тощо.  



Технічна альтернатива № 2 

Аналогічні до технічної альтернативи № 1, окрім виду палива.  

В якості технічної альтернативи № 2 розглядається використання резервного 

технологічного обладнання – асфальтозмішувальної установки ДС – 168637  виробництва 

ПрАТ «Кредмаш», що працює на рідкому паливі - відпрацьованому мастилі.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

здійснювати за наявності відповідного дозволу; 

здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються 

в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;  

забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів 

викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел;  

передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення встановлених 

рівнів акустичного, та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров'я людини; 

операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням санітарних та 

екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів 

як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я 

людей; 

виконання правил протипожежної безпеки. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи № 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони, захисту 

іонізуючого та електромагнітного випромінювання, шуму та вібрації визначені наказом 

Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів»; 

дотримання відповідного  санітарного  стану території; 

проведення встановлення резервного технологічного обладнання в межах 

орендованої земельної ділянки. 

щодо територіальної альтернативи 2 

територіальна альтернатива № 2 не розглядається. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування будуть виконуватися в 

необхідному обсязі згідно чинного законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи № 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки 

безпеки і виробничої санітарії. 

щодо територіальної альтернативи 2 

територіальна альтернатива № 2 не розглядається.  

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

щодо технічної альтернативи 1 

Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в процесі роботи 

асфальтозмішувальних установок та іншого допоміжного обладнання та техніки. 

Ґрунти: негативний вплив на ґрунти не передбачається, так як експлуатація  

асфальтнобетонного заводу відбуватиметься на території існуючого виробничого 

комплексу де відсутній родючий шар ґрунту. 

Шум – шумове забруднення під час роботи асфальтозмішувальних установок та 

допоміжного обладнання та техніки. 



Рослинний та тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого 

негативного впливу на рослинний та тваринний світ, так як експлуатація  

асфальтнобетонного заводу відбуватиметься на території існуючого виробничого 

комплексу. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність не матиме 

негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти та 

структурні елементи екомережі. Об'єкти природно-заповідного фонду на території 

планованої діяльності відсутні. 

Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 

санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження  

планованої діяльності будуть передані спеціалізованим організаціям, що мають необхідні 

ліцензії у сфері поводження з відходами на збирання, перевезення, видалення/утилізацію 

відходів відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  безпеки. 

Поверхневі та підземні водні об’єкти - планована діяльність  не матиме суттєвого 

негативного впливу на поверхневі водні об’єкти та підземні води. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність не матиме 

суттєвого негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічно до технічної альтернативи № 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний 

вплив так, як сприятиме: розвитку сфери виробництва асфальтобетонних сумішей; 

поліпшенню дорожніх умов та транспортного обслуговування населення; створенню на 

дорогах належних умов безпеки руху; створенню нових робочих місць; поповненню  

місцевого бюджету податками. 

Навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-

цивільні і сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час 

видобування незначний та допустимий. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Територіальна альтернатива № 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”) 

Планована діяльність ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" належить до другої 

категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть, мати значний вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:  

пункт 11, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  (інші 

види діяльності: споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво 

екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону); 

пункт 14  частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  

(розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої 

діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 

діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне 

переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених 

у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля 

відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України). 

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) 

Планована діяльність ТОВ "ЧЕРНІГІВАГРОШЛЯХБУД" не спричиняє значного 

шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-%D0%BF#n20


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 у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 

Подання запитів щодо надання інформації про величини фонових концентрацій 

забруднювальних речовин та надання інформації про багаторічні кліматичні 

характеристики у місці здійснення планованої діяльності. 

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 рішеннями про провадження даної планованої 

діяльності буде: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що 

видається обласною державною адміністрацією або центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 
(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 

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації (адреса: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14; телефон: (0462) 67-48-72; 

електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua). Контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 
 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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