_____________________________________
(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
Акціонерне товариство «Подільський цемент»,
код ЄДРПОУ 00293091,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 32325, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський р-н, с. Гуменці,
вул. Хмельницьке шосе, 1А. Кон. Тел.: (03849) 67215. Голова правління – Маккеон Кевін Джерард, email: info@crhukraine.com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика. Планова діяльність АТ «Подільський цемент» (далі
– Товариство) передбачає будівництво комплексу по відвантаженню цементу (надалі – Комплекс) в
дві черги.
Цемент, вироблений на основному виробничому майданчику Товариства, буде
транспортуватися залізничним транспортом до Комплексу.
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 передбачатиме будівництво споруд та обладнання для
отримання та зберігання сухого меленого гранульованого доменного шлаку з подальшим його
дозуванням до цементу, який не містить інших компонентів та вироблений на основному
виробничому майданчику Товариства. У результаті даної діяльності будуть отримуватися цементи,
які містять гранульований доменний шлак у якості основного компоненту. Загальна потужність по
відвантаженому цементу буде становити 660 тис. тонн на рік.
Технічна альтернатива 1.
На другому етапі будівництва можливе використання інших компонентів цементу відповідно
до вимог з метою розширення асортименту продукції.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності:
Комплекс буде розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська, 13.
Територіальна альтернатива 1, 2.
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Не розглядається у зв’язку з наявністю оренди існуючої земельної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Будівництво Комплексу забезпечить ефективне постачання цементу на ключовий будівельний
ринок України, збільшення кількості робочих місць, оптимізує логістику компонентів цементу.
Комплекс сприятиме забезпеченню зайнятості місцевого населення, залучення підрядних
організацій у процесі господарської діяльності збільшення дохідності в місцеві бюджети за рахунок
сплати Товариством податків та зборів й загальному покращенню економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Діяльність заплановано проводити на орендованій земельній ділянці загальною площею
7,5846 га, категорія земельної ділянки – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
У проекті будівництва буде передбачено:
 силоси цементу та сухого меленого гранульованого доменного шлаку ємкістю
4000 тонн для зберігання та створення запасу матеріалів;
 пакувальна лінія з подальшим палетизуванням;
 бункери ємністю 200 тонн для створення буферного запасу для забезпечення
технологічного процесу завантаження цементу насипом та пакування цементу
автоматизовані лінії, які складатимуться з системи зважування, рукавної системи
завантаження матеріалом автомобільного транспорту насипом
 відкритий склад палетизованого цементу.
У межах існуючої земельної ділянки до основної залізничної колії буде добудовано
додаткових три залізничних колії для забезпечення процесів внутрішньої логістики.
Також для роботи Комплексу буде впроваджені заходи для забезпечення енергопостачання
(електропостачання, стиснене повітря). Усі джерела викидів пилу будуть оснащені ефективними
пиловловлюючими установками (рукавні фільтри).
Для очікування на завантаження цементом буде облаштовано спеціальний майданчик для
автомобілів.
Водопостачання, водовідведення та опалення приміщень буде здійснюватися за рахунок
існуючих міських мереж.
Проектна потужність планової діяльності буде 450 тис. тонн у рік по відвантаженню цементу
після першої черги будівництва та 660 тис. тонн у рік по відвантаженню після другої черги
будівництва.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо планованої діяльності
Обмеження планової діяльності: дотримання розмірів СЗЗ та здійснення діяльності у межах
земельного відводу, дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне
повітря, дотримання дозволеного рівня акустичного забруднення, безпечна експлуатація відповідно
до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів,
постійний контроль та моніторинг процесу експлуатації за всією діяльністю щодо забезпечення
екологічних вимог. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з
вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів
екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного
контролю тощо.
щодо технічної альтернативи 1
аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2. не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Забезпечення виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи.
Відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення
дощових і талих вод з території до міської дощової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС;
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благоустрій та озеленення прилеглої території.
Вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та
захист людей і довкілля від їх впливу.
Створення ефективної системи моніторингу довкілля.
щодо технічної альтернативи 1: аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 : не розглядаються
щодо територіальних альтернатив 1,2.
не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо планованої діяльності:
- клімат і мікроклімат – вплив на клімат та мікроклімат відсутній;
- ґрунти – незначний. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття території;
- повітряне середовище – тимчасове збільшення концентрації забруднюючих речовин під час
роботи будівельної техніки та передбачаються викиди вихлопних газів під час роботи двигунів
автотранспорту та маневрування залізничного транспорту на території здійсненні планової
діяльності; викиди під час ремонтних робіт (зварка та різка металу), викиди при перевантаження
сипучих матеріалів, газоподібні викиди від газового котла при опалені приміщень. Викиди
забруднюючих речовин не створять зони забруднення на території ділянки та поза її межами.
- водне середовище – водовідвід з території забудови виконується закритою системою з
підключенням до існуючої дощової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС;
- природно-заповідний фонд – у межах планованої діяльності території та об’єкти природнозаповідного фонду відсутні;
- геологічне середовище – проектом передбачається інженерний захист території, відведення
поверхневих вод з території закритою системою з попереднім очищенням на ЛОС, озеленення
території;
- відходи – утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із спеціалізованими
підприємствами;
- рослинний та тваринний світ – вплив на рослинний та тваринний світ відсутній;
- навколишнє техногенне середовище – в частині інженерної підготовки території під час
будівництва;
щодо технічної альтернативи 1
аналогічно до планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2 не розглядаються
щодо територіальних альтернатив 1,2 не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 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”):
Будівництво Комплексу для відвантаження Цементу відноситься до другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля – пункт 10 частини 3 статті 3 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): 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, буде виконаний згідно з п.2 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».
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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 рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною
інспекцією.
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 Київської обласної державної адміністрації за
адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія
Станіславівна.
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