
____________________________________ 

(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 «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» 

Код ЄДРПОУ 34004579 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, 

ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 

виданий) фізичної особи – підприємця) 

 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» 

Юридична адреса: 21034 Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, 7-В.  

тел.: +38 (0432) 553302 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Планована діяльність полягає у збільшенні продуктивності існуючого підприємства ТОВ 

«Барлінек Інвест» з доведенням річної потужності по виробництву тришарової паркетної дошки до 5 

млн м2 та деревних гранул пелет до 50000 т, покращення техніко-економічних показників роботи 

підприємства. 

Технічна альтернатива 1 

Планована діяльність передбачає збільшення продуктивності існуючого підприємства ТОВ 

«Барлінек Інвест» шляхом модернізації існуючого та встановленням додаткового устаткування. Для 

виробництва готової продукції та забезпечення умов для функціонування основного виробництва 

використовується наступне обладнання: дизельні генератори, бензопили, обкорювач, транспортер, 

подрібнювач кори, обладнання цеху W1, W2, склад тирси та щепи, спецтехніка, приймальний бункер 

щепи котлів №1-4, твердопаливні котли, склад тимчасового зберігання золи, приймальний бункер 

щепи, силоси борошна, молотковий млин, сушарки щепи, лінія Pelett, млини, охолоджувачі та 

вібросита пакувальної лінії, пневмотранспорт цеху W3, дробарка, краскопульт, лінії №1-10, UV-

сушки після нанесення шпаклівки та покриття, бункер тирси і пилу, компресор холодильної 

установки, механічний цех (заточний верстат, зварювальний апарат, пропан-бутановий різак), 

акумулятори, пакувальні машини, паливно-роздавальна колонка (ДП), резервуар для зберігання ДП. 

Технічна альтернатива 2  

Як альтернатива планованої діяльності розглядались різні варіанти обладнання, проте 

основними критеріями вибору була наявність пожежного сертифікату АТЕХ, інших сертифікатів СЄ. 

Також розглядались лише іноземні фірми, які відповідають найвищим критеріям в питаннях захисту 

довкілля, енергоефективності та енергозбереження. При виборі нового обладнання пріоритетним 

також було обладнання виробників, яке вже використовується з початку створення. 

З огляду на вищесказане і те, що технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору 

раціонального та екологічно безпечного виробництва, технічних можливостей підприємства із 



застосуванням позитивного досвіду аналогічних об’єктів, перевага надається технічній альтернативі 

1. 
 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.  
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 

Здійснення планованої діяльності передбачається на території діючого підприємства ТОВ 

«БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» за адресою: 21034 Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Чехова, 7-В на двох 

земельних ділянках площею 6,369 та 7,5656 га відповідно (кадастровий № 0510100000:01:059:0022 та 

0510100000:01:059:0089). Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 

Планована діяльність передбачається на території існуючого підприємства, тому 

територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.  
Наслідки впливу на соціально-економічне середовище мають позитивний характер. Найбільш 

важливим соціально-економічним фактором є можливість поповнення місцевого бюджету, а саме 

орендна плата за землю та інші надходження до бюджетів різних рівнів, зайнятість місцевого 

населення, поліпшення соціально-економічної ситуації в районі.  
 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 
Загальні характеристики: 

ТОВ «Барлінек Інвест» спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві, 

виробництві щитового паркету, а саме – виробництво тришарової паркетної дошки та деревних 

гранул пелет. 

Планована діяльність передбачає збільшення продуктивності існуючого підприємства ТОВ 

«Барлінек Інвест» з доведенням річної потужності по виробництву тришарової паркетної дошки до 5 

млн м2 та деревних гранул пелет до 50000 т, покращення техніко-економічних показників роботи 

підприємства. 

Виробництво тришарової паркетної дошки розпочинається з підготовки сировини. Сировина, 

тобто лісоматеріал (кругляк твердих порід, напівфабрикати) надходить на підприємство 

автомобільним транспортом та зберігається на складі сировини. Розвантаження сировини 

відбувається на плацу сировини тракторами (вертикальне перевантаження) та фронтальними 

навантажувачами (горизонтальне перевантаження). Далі відбувається обрізка ламелів бензопилами. 

В подальшому сировина подається на обкорювач, де здійснюється зняття кори та транспортерами 

надходить до металоуловлювача для виявлення металевих частин та перевірки сировини. Знята кора 

подається на подрібнювач кори, подрібнюється до необхідних розмірів та в подальшому 

використовується в якості палива в котельні. 

Підготовлена таким чином сировина подається в цехи W1-W3 для наступної обробки та 

відповідно виготовлення готової продукції. 

Виробництво тришарової паркетної дошки складається з наступних етапів: виготовлення 

лицевого, середнього та нижнього шару, виготовлення блоку, підготовка дошки до опорядження, 

виготовлення дошки. 

Виробництво деревних гранул пелет складається з наступних етапів: приготування і подача 

тріски, що включає подрібнення кускових відходів, транспортування та накопичення тріски і тирси; 

сушіння і транспортування тирси до лінії гранулювання; подавання тріски і тирси до млина і їх 

подрібнення; гранулювання пелетної суміші, подавання пелету на склад і його пакування.  

Режим роботи:  цілодобово (320 днів/рік). Загальна кількість працівників: 1278 осіб. 

Електропостачання підприємства здійснюється на підставі договору про постачання 

електричної енергії № ВІ-400801 від 01.03.2018 р., укладеного з ПАТ «Вінницяобленерго» із 

загальною приєднаною потужністю 27 000 кВт. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами 
Щодо технічної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження: 

− при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного 

законодавства;  



− викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не перевищувати граничнодопустимих нормативів; 

− забір води для потреб підприємства та водовідведення повинні здійснюватися за наявності 

дозволу на спеціальне водокористування та його умов; 

− відходи, що утворюються, повинні передаватись іншим власникам згідно попередньо 

підписаних договорів з метою їх подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, 

захоронення, видалення; 

− виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів; 

− здійснення постійного контролю за технічним станом машин і механізмів; 

− дотримання розмірів санітарно-захисної зони та вимог до неї відповідно до Державних 

санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); 

− рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі СЗЗ; 

− дотримання правил пожежної безпеки. 

Суб’єкт господарювання бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту планованої 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 додаткових екологічних 

обмежень не потребує.  

Щодо технічної альтернативи 2  

Технічна альтернатива 2 не розглядається, оскільки перевага надана проекту планованої 

діяльності. Тому екологічні та інші обмеження за альтернативою не розглядаються.  

Щодо територіальної альтернативи 1  

В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись погоджених та відведених меж 

територій, дотримуватись розміру СЗЗ відповідно до вимог чинного санітарного законодавства.  

Щодо територіальної альтернативи 2  

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася.  
 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами. 
Щодо технічної альтернативи 1  

Компонування технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки 

безпеки і виробничої санітарії. Передбачено застосування заходів, направлених на запобігання 

аваріям, обмеження їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу. 

Щодо територіальної альтернативи 1 

Майданчик здійснення планованої діяльності забезпечений під’їзною дорогою, всіма 

необхідними комунікаціями та спорудами. Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. 

Щодо технічної альтернативи 2  

Технічна альтернатива 2 не розглядається, оскільки перевага надана проекту планованої 

діяльності. Тому еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативою не 

розглядається.  

Щодо територіальної альтернативи 2  

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля  
Щодо технічної альтернативи 1 

Клімат і мікроклімат: вплив не передбачається. 

Повітряне середовище: джерелами потенційного впливу на повітряне середовище будуть: 

дизельні генератори, бензопили, подача сировини, обкорювач, транспортер, подрібнювач кори, 

обладнання цеху W1, W2, відвантаження тирси та пилу на автомобільний транспорт, склад тирси та 

щепи, робота спецтехніки на складі тирси, щепи, приймальні бункери щепи котлів №1-4, 

відвантаження щепи на автомобільний транспорт, твердопаливні котли №1-4, склад тимчасового 

зберігання золи, приймальний бункер щепи, приймання борошна в силоси, молотковий млин, 

сушарки щепи, лінія Pelett, млини, охолоджувачі та вібросита пакувальної лінії, пневмотранспорт 

цеху W3, дробарка, краскопульт, лінії №1-10, вивантаження щепи та тирси з бункеру, UV-сушки 

після нанесення шпаклівки та покриття, бункер тирси і пилу, відвантаження тирси і пилу з бункера 

на автомобільний транспорт, компресор холодильної установки, механічний цех (заточний верстат, 



зварювальний апарат, пропан-бутановий різак), акумулятори, пакувальні машини, паливно-

роздавальна колонка (ДП), резервуар для зберігання ДП. 

В процесі планованої діяльності в атмосферне повітря здійснюватиметься викид таких 

забруднюючих речовин: залізо та його сполуки, хром та його сполуки, манган та його сполуки, 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, сажа, азоту 

діоксид, діазоту оксид, аміак, сірки діоксид, сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота), оксид 

вуглецю, вуглецю діоксид, НМЛОС (спирт бутиловий, вуглеводні насичені С12-С19, суміш насичених 

вуглеводнів С2-С8), бензол, бутиловий ефір оцтової кислоти, етилацетат, кислота оцтова, ксилол, 

спирт метиловий, метан, хлорфторвуглеці (ХФВ). 

Вплив планованої діяльності на повітряне середовище оцінюється як допустимий. 

Водне середовище: ТОВ «Барлінек Інвест» здійснює водокористування згідно дозволу на 

спеціальне водокористування №736/ВН/49д-19 від 25.10.2019 р. з метою забезпечення виробничих і 

санітарно-гігієнічних потреб. Водозабір здійснюється із двох артезіанських свердловин та з 

водопровідної мережі КП «Вінницяоблводоканал». 

Постачання питної артезіанської води здійснюється відповідно до договору поставки, 

укладеного з ТОВ «Солодка мрія – Вінниця». 

Відведення господарсько-побутових стічних вод ТОВ «Барлінек Інвест» здійснюється у 

міську мережу КП «Вінницяоблводоканал». 

Дощові та талі води збираються з території підприємства системою зливної каналізації в 

резервуари та басейн дощових стоків та в подальшому використовуються в пожежних цілях. 

На об’єкті не передбачено скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води. 

Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах 

допустимих норм.  

Ґрунти: тимчасовий вплив при проведенні монтажних робіт. При цьому погіршення 

показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. 

Шум: На межі нормативної санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні значення 

шуму, що не перевищують допустимих рівнів згідно вимог ДСП №173. 

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду – вплив не 

передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні. Реліктових 

рослин та тварин, що знаходяться під охороною, на прилеглих територіях немає. Об’єкти смарагдової 

мережі відсутні. 

Навколишнє соціальне середовище – експлуатація об’єкта позитивно вплине на рівень 

зайнятості місцевого населення та промисловості району. Вплив на соціальне середовище 

позитивний. 

Навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається. 

Відходи: в процесі експлуатації утворюватимуться відходи, ідентифіковані за державним 

класифікатором відходів. По мірі накопичення всі відходи будуть вивозитись та передаватись 

спеціалізованим підприємствам для подальшого вивезення та утилізації згідно попередньо 

підписаних договорів, що укладатимуться щорічно або діятимуть на умовах пролонгації. 

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення знаходитиметься в межах 

допустимих нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та 

застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного законодавства. 

Проведення яких-небудь додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на 

довкілля не доцільно.  

Щодо технічної альтернативи 2  

Технічна альтернатива 2 не розглядається, оскільки перевага надана проекту планованої 

діяльності.  

Щодо територіальної альтернативи 1  

Планована діяльність здійснюватиметься в межах земельної ділянки існуючого підприємства. 

Санітарно-захисна зона витримана. 

Щодо територіальної альтернативи 2  

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася.  
 

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 впливу на довкілля згідно 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: стаття 3, частина 9, пункт 4. Підприємства 

текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на 

добу: з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, 

деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини 

просоченням). 

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 впливу транскордонного впливу на довкілля немає.  
 

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

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Плановий 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».  

 

12. Процедура оцінки на довкілля та можливості для участі у ній громадськості  
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 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, 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 дослідження 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 зауваження 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 переданні 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 

дозвілля. 
 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 

планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

що видається 

Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької 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  
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової 

адміністрації, що знаходиться за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 29; email: 

uprter@vin.gov.ua, тел: (0432) 43-74-08, контактна особа – Сивенюк Іван Миколайович. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


