
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 «Луцький асфальтобетонний 

завод» (ТзОВ «Луцький АБЗ») 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  

код ЄДРПОУ 38741072 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
Юридична адреса  

45605, Волинська обл., Луцький р-н, село Голишів, вул. Наливайка, 67 

тел. +38(099) 140-50-94 

 (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. 

Об’єктом планованої діяльності є виробництво асфальтобетонних сумішей, на 

ТзОВ «Луцький асфальтобетонний завод» за адресою: вул. Наливайка, 67, с. Голишів, 

Луцького району. 

На виробництві здійснюється технічне переоснащення існуючого асфальтобетонного 

заводу із збільшення продуктивності до 56 т/год на асфальтозмішувальній установці ДС-185. 

Технічна альтернатива 1  

Конструкція асфальтозмішувальної установки ДС-185 дозволяє виконувати наступні 

операції технологічного процесу: попереднє дозування кам’яних матеріалів в агрегаті 

живлення і подачу їх до сушильного барабану; просушування і нагрівання кам’яних 

матеріалів до робочої температури в сушильному агрегаті і подачу нагрітих матеріалів до 

грохоту змішувального агрегату; сортування нагрітих кам’яних матеріалів на 4 фракції, 

тимчасове зберігання їх у бункері гарячих кам’яних матеріалів, дозування і видачу їх у 

змішувач; очищення газів, двоступеневою обезпилюючою установкою; прийом мінерального 

порошку, тимчасове зберігання, дозування і видачу його в змішувач; прийом гранульованої 

целюлозної добавки у видатковий бункер, тимчасове зберігання, дозування і видача її в 

змішувач; прийом, зберігання, нагрівання до робочої температури бітуму, дозування і подачу 

його в змішувач; обігрів бітумних комунікацій і підтримка температури бітуму в ємностях 

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



рідким теплоносієм, нагрітим у масляному теплогенераторі; змішування складових 

асфальтобетонної суміші, видачу готової суміші в автотранспорт. 

Керування всією установкою централізоване і здійснюється за допомогою 

мікропроцесорної системи керування. Склад обслуговуючого персоналу, керуючого 

установкою: оператор і помічник оператора. 

В якості палива для асфальтозмішувальної установки використовується природний 

газ. 

Підтримання температурного режиму бітуму забезпечується використанням 

технічного масла (масляна рубашка). При цьому, розігрів масла до робочої температури 

здійснюється пальником на природному газі. 

Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою 2 є використання асфальтобетонної установки ДС-185 з 

пальником на рідкому паливі.  

Підтримання температурного режиму бітуму в резервуарах окремими пальниками на 

рідкому паливі. Крім того, використання рідкого палива пов’язане із додатковим 

встановленням ємностей для його зберігання. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1. 

Асфальтобетонний завод розташований  на земельній ділянці з кадастровим номером 

0722880700:02:001:0633 з цільовим призначенням – J 11.03 (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств).  

Територія сформована площею 3,8738 га, яка включає територію існуючого 

асфальтобетонного заводу. Територія майданчика розміщена в районі с. Голишів Луцького 

району і межує: на півночі – асфальтобетонний завод «Облавтодор»; на сході – землі 

сільськогосподарського призначення Боратинської ТГ; на півдні – землі 

сільськогосподарського призначення Боратинської ТГ; на заході – землі для обслуговування 

об’єктів Львівської залізниці (залізниця). 

Об’єкти природного заповідного фонду та курортної зони, нерухомі об’єкти 

культурної спадщини та землі історико–культурного призначення в районі майданчика 

відсутні. 

Земельна ділянка знаходиться за межами: водоохоронних зон водних об’єктів; 

санітарно–захисних смуг магістральних водоводів; санітарно–захисних зон повітряних ліній 

електропередач. 

Територіальна альтернатива 2. 

Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території 

існуючого заводу, в межах існуючої ділянки, площею 3,8738 га, що передана в оренду у 2021 

році ТзОВ «Луцький асфальтобетонний завод» 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 

Реалізація даного проекту продовжить розвиток підприємства ТзОВ «Луцький 

асфальтобетонний завод», покращить умови праці та екологічну обстановку в районі 

планованої діяльності. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість 

збільшення надходжень в державний та місцевий бюджети при дотриманні екологічних та 

санітарно-гігієнічних нормативів, забезпечення якісними матеріалами для будівництва та 

реконструкції транспортної інфраструктури територіальних громад області, а також 

створення додаткових робочих місць, за рахунок працевлаштування місцевого населення із 

забезпеченням сучасних умов праці. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо). 

Асфальтобетонна установка ДС-185 призначена для виробництво асфальтобетонних 

сумішей, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва, по якості, складу 

та сировині відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-2011. 

Продуктивність обладнання  при вологості вихідних матеріалів (піску та щебню) до 

5% - 48 т/год, при вологості вихідних матеріалів до 3% - 56 т/год. 



Режим роботи: однозмінний, тривалість зміни – 8 годин, фонд робочого часу – 167 

днів (в теплу пору року). 

В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей використовується: 

щебінь різних фракцій, відсів, бітум, мінеральний порошок та модифікатор.  

Сировина для виробництва завозиться на майданчик вантажним автотранспортом і 

складується для тимчасового зберігання на складі матеріалів, загальною площею 1000 м
2
 та в 

бункерах мінеральної сировини.  

Бітум поставляється бітумовозами-термосами і зливається в резервуари для 

зберігання, загальною місткістю 200 тонн. Підтримання робочої температури бітуму перед 

подачею до змішувача забезпечується масляним теплогенератором з пальником GAS XP 60/2 

CE потужністю 523 кВт на природному газі. 

Зі складу кам’яних матеріалів, через агрегати живлення, призначені для рівномірної 

подачі мінеральних матеріалів, щебінь та відсів, по конвеєру транспортуються до 

приймального бункеру сушильного барабана, де нагрівається до температури 200–220°С. 

Нагрітий до робочої температури матеріал подається гарячим елеватором в грохот. 

В один з відсіків бункера, самопливом, через ваговий дозатор, з бункера безтарного 

зберігання подається мінеральний порошок. Мінеральні матеріали та бітум, підігрітий до 

робочої температури 140-150°С, поступають у змішувач. Після перемішування готова суміш 

вивантажується в автотранспорт замовника.  

Установка забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, мінерального 

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

дистанційне.  

Обезпилення технологічного обладнання забезпечується  двоступеневою  системою 

очищення пилогазової суміші : І-а ступінь – група циклонів СЦН-40, ІІ-а ступінь – мокрий 

пиловловлювач ударно-інерційної дії – скрубер Вентурі.   

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1  

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, територіальних 

обмежень згідно діючих нормативних документів: 

1) екологічні обмеження: 

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо-охоронного 

законодавства; 

- викиди від стаціонарних джерел не повинні перевищувати граничнодопустимих 

нормативів; 

- експлуатацію об’єкта здійснювати при наявності дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря; 

- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 

передаватись іншим організаціям, згідно укладених договорів, для подальшого 

поводження;  

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. 

2) санітарно-епідеміологічні обмеження: 

- дотримання вимог ДСП 173–96 щодо санітарно-захисної зони;  

- концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової 

забудови не повинні перевищувати ГДК (ОБРД) ; 

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення на межі СЗЗ та житлової забудови; 

- питне водопостачання для працівників відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

3) інші обмеження:  

- дотримання правил та норм пожежної безпеки згідно ДБН В.1.1-7-2016; 

- забезпечення об’єкта розрахунковими запасами води для цілей зовнішнього та 

внутрішнього пожежогасіння; 

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 

- екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1; 

щодо територіальної альтернативи 1 

- розміщення асфальтобетонного заводу відповідає містобудівній документації – Схемі 

планування території Боратинської сільської ради Луцького району Волинської 

області. 
щодо територіальної альтернативи 2 

-  не розглядається. 

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

щодо технічної альтернативи 1 

- планована діяльність буде здійснюється в межах території існуючого 

асфальтобетонного заводу з наявною інфраструктурою та інженерними мережами. 

- встановлення розмірів санітарно-захисної зони згідно п.5.7 «Державних санітарних 

правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ 

України від 19.06.1996 р. за № 173 

- в процесі експлуатації забезпечувати раціональне використання матеріалів та 

мінімізацію шкідливих впливів на навколишнє середовище. 

щодо технічної альтернативи 2 

- аналогічно до технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1 

- ділянка розташування АБЗ з находиться в межах орендованої земельної ділянки з 

цільовим призначенням - J 11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.  

щодо територіальної альтернативи 2 

- не розглядається. 

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

щодо технічної альтернативи 1 

Сфери впливу: клімат і мікроклімат, геологічне середовище, повітряне середовище, 

водне середовище, техногенне середовище, соціальне середовище, рослинний і тваринний 

світ, ґрунти. 

Види впливу: прямий, опосередкований, відворотній, невідворотній, побічний, 

кумулятивний, короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий, постійний, 

тимчасовий, позитивний і негативний.  

Джерела впливу: підготовчі та будівельні роботи, провадження планованої діяльності, 

викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне 

забруднення, випромінення, поводження з відходами, ризики для здоров’я людей та об’єктів 

культурної спадщини, можливість виникнення надзвичайних ситуацій, вплив інших наявних 

об’єктів. 

щодо технічної альтернативи 2 - такі ж як і для прийнятого варіанту провадження 

планованої діяльності. 

щодо територіальної альтернативи 1 – здійснення планованої діяльності в межах 

відведеного землекористування не спричинить значного негативного впливу на оточуюче 

середовище та здоров’я населення. 

щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядалась. 

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 планової діяльності належить до другої категорії видів планової діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 

згідно Закону «Про оцінку впливу на довкілля», Стаття 3: 

 



- ч.3 п. 11 – інші види діяльності: «споруди для виробництва штучних мінеральних 

волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, 

асфальтобетону»,  

- ч.3. п. 14 «розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов 

провадження планової діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про 

провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, 

реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання 

діяльності об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини…» 

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 не має. 

Транскордонний вплив відсутній. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 

його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 



проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається 

в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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 

Документ дозвільного характеру органу державної влади про провадження  

планової діяльності 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

що видається  

Управлінням екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації 
 (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 Волинської облдержадміністрації,  

відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки 

43000, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел/факс. (0332) 74-01-32, 77-82-32 

e-mail: ovd.eсovoladm@gmail.com, eco@voleco.voladm.gov.ua,  

контактна особа: Козлюк Руслан Володимирович (відділ ОВД та СЕО) 

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

особа) 

 


