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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність АТ «Подільський цемент» передбачає будівництво комплексу по
відвантаженню цементу (далі – Комплекс) в дві черги.
Перша черга будівництва Комплексу передбачає реконструкцію існуючої колійної
мережі для отримання готового цементу, із застосуванням нових споруд та обладнання для
зберігання цементу, лінії пакування цементу та відвантаження насипом та в тарі на
автомобільний транспорт. Загальна потужність Комплексу по відвантаженню цементу
становитиме 450 тис. тонн на рік. Друга черга будівництва Комплексу передбачає будівництво
споруд та обладнання для отримання та зберігання сухого меленого гранульованого доменного
шлаку з подальшим його дозуванням до цементу, який не містить інших компонентів. У
результаті даної діяльності будуть отримуватися цементи, які містять гранульований доменний
шлак у якості основного компоненту. Загальна потужність по відвантаженню цементу буде
становити 660 тис. тонн на рік.
Ділянка будівництва цементного терміналу розташовується у промисловій зоні міста
Вишневе по вулиці Київська, 13. Площа ділянки складає 7,585 га.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Подільський цемент», код згідно з ЄДРПОУ 00293091;
юридична адреса: 32325, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, с. Гуменці,
вул. Хмельницьке шосе, 1А.; конт.тел.: +38(03849) 67215, e-mail: info@crhukraine.com
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 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), місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; e-mail: eko.koda@ukr.net; тел.: +38(044) 279-0158; Киреєва Вікторія Станіславівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних
робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання відбудуться: 16.12.2019 року о 10:00 год в актовій залі засідань у
приміщенні Вишневої міської ради: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.
Вишневе, вул. Святошинська, 29
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; e-mail: eko.koda@ukr.net; тел.: +38(044) 279-0158; Киреєва Вікторія Станіславівна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; e-mail: eko.koda@ukr.net; тел.: +38(044) 279-0158; Киреєва Вікторія Станіславівна.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 213 аркушах
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення з матеріалами можливо:
- у робочі дні з 29.11.2019 року щоденно з 9:00 до 12:00 год. у приміщенні Акціонерного
товариства «Подільський цемент», за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 1А (приймальня
Голови правління), с. Гуменці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька обл., , контактна
особа – референт Голови правління Франчук Наталія Олексіївна, контактний телефон
+38(03849) 67215 ;
- у робочі дні з 29.11.2019 року щоденно у приміщенні. Вишневої міської ради, за
адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул.
Святошинська, 29, контактна особа – начальник відділу комунального господарства Волков
Олександр Степанович; +38(04598) 5-04-25;
- у робочі дні з 29.11.2019 року (Пн - Чт: з 9.00 до 18.00 год., Пт: з 9.00 до 16.45 год.
Перерва щоденно з 13.00 до 13.45 год.) щоденно у приміщенні Департаменту екології та
природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Басейна,
1/2А, м. Київ,; контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна , тел.: +38(044) 279-01-58.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

