(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 Підприємство з Іноземними Інвестиціями
«ПРИРОДНІЙ КАМІНЬ УКРАЇНИ»
код ЄДРПОУ - 40771401
Директор – Ленінський Тарас Вікторович
(повне найменування юридичної особи, код згідно 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 планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.Інформація про суб’єкта господарювання

ТзОВ П з ІІ «ПКУ»
Код ЄДРПОУ 40771401
Юр. адреса: 80300 Львівська обл,. м. Жовква, вул. Богдана Хмельницького, 35
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи –
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планова діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у обробленні (переробленні) корисних копалин піщаногравійної суміші на дробильно-сортувальному комплексі.
Технічна альтернатива 1

Технічних альтернатив для обробки на дробильно-сортувальному комплексі немає.
Проте є альтернатива в приводі дробильно-сортувального комплексу який може
працювати на електриці, чи за допомогою ДГА.
Технічна альтернатива 2.
Можливий варіант розгляду водозабезпечення дробильно-сортувального комплексу. Вода з
природніх водойм чи привозна.
3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Львівська обл, Стрийський р-н, с. Стриганці.

територіальна альтернатива 1.
Територіально розглядалися земельні ділянки біля вже існуючих кар’єрів ПГС на території
Стрийського району вздовж річки Стрий.
територіальна альтернатива 2
Не розглядалася.
4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер.
Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч.,
орендної плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах
розташування даного підприємства).
5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

ТзОВ Підприємство з Іноземними Інвестиціями «Природній камінь України» здійснює
переробку (подрібнення) природного каменю на відсів та щебінь. Сировину закуповує.
Подрібнення природного каменю здійснюється за допомогою двох дробильних
установок, які є складовими елементами установки з переробки природного каменю.
Також установка з подрібнення каменю включає в себе 3 просіювачі, 1 класифікатор, та 11
транспортерів.
Природний камінь (0-120 мм) в якості сировини поступає на переробку
(подрібнення) на наступні фракції: відсів (0-5 мм) щебінь (5-10 мм) щебінь (10-20 мм)
щебінь (20-40 мм) щебінь (40-70 мм).
Установка з подрібнення природного каменю живиться електроенергією
згенерованою дизель-генератором.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених
пунктів (ДСП N 173 від 19.06.96 р. Міністерства охорони здоров’я) санітарно-захисна зона
об’єктів та споруд.
✓ по забрудненню атмосферного повітря – нормування викидів ЗР (ГДК)
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
✓ по ґрунту, поверхневим та підземним водам – незначне навантаження на
ґрунти,
✓

по акустичному впливу – допустимі рівні шуму.

✓ рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – Виснаження чи деградація
сформованих в даній місцевості рослинних та фауністичних співтовариств в результаті
планової діяльності не очікується.
✓ навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована діяльність не
змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання
населення. Позитивно вплине на створення робочих місць.
За діючим природоохоронним законодавством усі різновиди впливів повинні, не
перевищувати граничнодопустимі концентрації та не спричиняти розвиток
захворюваності місцевого населення.
щодо технічної альтернативи 1 :
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планової діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічні щодо планової діяльності.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Проектні рішення в період експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання надр,
буде передбачено заходи по охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні заходи.
Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води. Інженерна підготовка і захист
території здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних
горизонтів.
щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

- на мікроклімат – зумовлений незначним збільшенням парникових газів у зв’язку з
роботою автомобільної техніки та обладнання.
- на повітряне середовище – утворення викидів ЗР в атмосферне повітря.
- на водне середовище – передбачається утворення стічних вод;
- на ґрунт – негативного впливу на грунти на стадії експлуатації не передбачається;
- на рослинний і тваринний світ – проект не матиме впливу на флору, за винятком
операцій зі зрізання та косіння, необхідних для підтримки зелених насаджень на ділянці у
належному стані. Відтак, такий вплив можна визнати мінімальним. Додатково
передбачається благоустрій та озеленення території.
- акустичний вплив – шумове забруднення буде зумовлене роботою устаткування;
- на соціальне середовище – позитивний вплив у вигляді підвищення благоустрою та
створення нових робочих місць.
щодо технічної альтернативи 1
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні щодо планованої діяльності.
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”)
Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля” ч.3 видобувна промисловість (перероблення корисних копалин, у

тому числі збагачення;).
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 негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Плановий 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 у відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059VІІІ 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 згідно Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля,
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 попереднім абзацом;
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 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 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 вебсайті 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 в 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 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.

