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
«ТОВ"БК"Адамант Груп», код згідно ЄДРПОУ 41199383
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особипідприємця, ідентифікаційний код1 фізичної особи-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
04060, м. Київ, Шевченківський район, вул. Максима Берлінського,буд.№20,офіс 4.
моб.тел.38(068) 685 84 82
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи2.
2.1. Планована діяльність, її характеристика.
Передбачається відновлення асфальтобетонного цеху потужністю 50 т./год.
з розміщеною асфальтобетонної установки повної заводської готовності в блочно-мудульному
виконанні «ДС-158»площею забудови 122,4 м2 , який розташований на території площею
0,9994га
2.2. Технічна альтернатива 1.

1

2

Використання обладнання а саме: асфальтобетонна установка повної заводської готовності в блочномудульному виконанні «ДС-158» в межах планової діяльності , використання іншого обладнання не
передбачається, оскільки завод існуючий.
2.3. Технічна альтернатива 2.
Альтернативний варіант не розглядається для забезпечення умов по гранично фоновим
концентраціям і зменшенням ресурсних витрат.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*
3.1. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
1. с.Дибинці, вул."Мілкий Нерубай" урочище, буд. 6, Богуславського району Київської області
земельна ділянка кадастровий номер №3220681400:03:005:0009
3.2. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Проектними рішеннями додаткового відводу земель у постійне та тимчасове використання
«ТОВ"БК"Адамант Груп» не передбачається , в зв’язку з розташуванням заводу на існуючій
земельній ділянці територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Запланована діяльність спрямована на зближення виробництва асфальтобетону до
місця його реалізації, здешевлення продукції виробництва, покращення стану місцевих автодоріг. До
основних позитивних соціальних аспектів від реалізації планової діяльності по відновлення роботи
асфальтобетонних установок слід віднести можливість створення нових робочих місць із залученням
кваліфікованих кадрів, а також підвищення рівня заробітної плати персоналу.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Потужність асфальтобетонного цеху (змінна) - 50 т/годину. Потужність асфальтобетонного цеху
(річна) - 65 тис, т/рік. Електрична потужність 250 кВт. Установка асфальтобетонна повної заводської
готовності, в блочно-модульному виконанні розташована на земельній ділянці площею 0,9994 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
6.1.

щодо технічної альтернативи 1

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових й реконструкції діючих
підприємств, споруд і інших об'єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується
екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів
шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися
вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація,
виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.
Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено в
повному обсязі додержання всіх екологічних вимог і виконання заходів, передбачених в проектах на
будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення).
При проектуванні і експлуатації господарських та інших об’єктів, діяльність яких може
шкідливо впливати на навколишнє природне середовище, розроблюються й здійснюються заходи
щодо запобігання аваріям, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.
Не допускається виробництво та експлуатація автотранспортних засобів, у викидах яких вміст
забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи.
Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо)
забороняється.
Забороняється скидання у водні об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів

відходів і сміття.
Санітарно-захисна зона для асфальтобетонних заводів - 1000 м .
- В атмосферному повітрі населених місць разові концентрації шкідливих домішок не повинні
перевищувати:
- оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) - 0,2 мг/м 3 ;
- оксид вуглецю - 5.0 мг/м 3 ;
- азоту оксид - 0,4 мг/м 3 ;
- сажа - 0Л 5 мг/м 3 ;
- ангідрид сірчистий - 0,5 мг/м 3 ;
- бенз(о)пірен - 0,000001 мг/м 3 (ГДК с/д).
На територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків рівні звуку не повинні
перевищувати 55 дБА (вдень) або 45 дБА (вночі).

6.2.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічною альтернативою 2 відсутні через
відсутність технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1
Санітарно-епідеміологічні-акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого в
межах забудови менше допустимого рівня шуму на території населених місць. Планувальні обмеження
- в межах ділянки .

6.3.
щодо територіальної альтернативи 2
відсутні через відсутність технічної альтернативи 2
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
7.1.

щодо технічної альтернативи 1

Проведення інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань на майданчику залишається без
необхідності (відновлення існуючого виробництва)

7.2.
щодо технічної альтернативи 2
відсутні через відсутність технічної альтернативи 2
7.3.
щодо територіальної альтернативи 1
Планова діяльність буде здійснюватися в межах земельної ділянки та договору на нерухоме майно.
7.4.
щодо територіальної альтернативи 2
відсутні, через відсутність територіальної альтернативи 2
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
8.1.

При експлуатації - викиди при роботі двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту (оксид
азоту, оксид вуглецю, метан, сажа, НМЛОС, діоксид азоту, ангідрид сірчаний, вуглекислий газ,
бенз(о)пірен, аміак), при спалюванні дизельного палива в пальниках при нагріванні бітуму та при
сушінні кам’яних матеріалів (оксид азоту, оксид вуглецю, метан, сажа, НМЛОС. діоксид азоту,
ангідрид сірчаний, вуглекислий газ, бенз(о)пірен), викиди твердих речовин при сортуванні кам’яних
матеріалів, їх транспортуванню, природні втрати вуглеводнів при зберіганні в ємностях; шумовий
вплив від роботи блоків установки.
Вода: - привізна бутильована вода для потреб персоналу;
При експлуатації : водопостачання та водовідведення, згідно з договором водоканалу.
Рослини та тварини: Не впливає. Об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

8.2.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо технічної альтернативи 2
відсутні через відсутність технічної альтернативи 2
8.3.
Щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо територіальної альтернативи 1
відповідні до технічної альтернативи 1
8.4.
Щодо територіальної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо територіальної альтернативи 2 відсутні
через відсутність технічної 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”)
Належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно статті З частини 3 пункт
11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Встановлення фонових концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі
атмосфери району виробництва та існуючих шумових характеристик.
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,
відтак, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, вказаного 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 у 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 офіційного оприлюднення цього повідомлення на 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 унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у 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 у
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 при підготовці
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в 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 України 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 Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної
адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

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 Київської обласної державної адміністрації, 01004,
м.Київ, вул. Басейна. 1/2А, еко. koda@ukr.net, директор департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна ,
тел. (044) 279-01-58

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

