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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К", 

код ЄДРПОУ 32490244 
інформує про намір провадити плановану діяльність та 

оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Місцезнаходження юридичної особи: 02139 м. Київ, вул.

Братиславська, 11, тел. (044)561-27-51, E-mail: 
tfranchuk@gmail.com

2. Планована діяльність, її  характеристика, технічні 
альтернативи

Планована діяльність -  «Будівництво комплексу будівель і 
споруд для виробництва будівельних матеріалів за адресою: вул. 
Індустріальна, 5, 7 в смт. Калинівка Васильківського району 
Київської області»

Характеристика планованої діяльності - планується 
будівництво комплексу будівель і споруд для виробництва 
керамічної плитки потужністю 12 млн. м2 за рік.

Технічна альтернатива 1
Будівництво комплексу будівель і споруд для виробництва 

будівельних матеріалів буде проводитися на підприємстві ТОВ 
«Епіцентр К», розташованого за адресою : вул. Індустріальна, 5, 7 
в смт. Катинівка Васильківського району' Київської області 

Технічна альтернатива 2
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є оптимальним 

варіантом з економічною, логістичною, інфраструктурною та 
екологічною точок зору.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1
Роботи будуть проводитися на території ТОВ «Епіцентр К», 

який знаходиться на вул. Індустріальна, 5, 7 в смт. Калинівка 
Васильківського району Київської області

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2
Не розглядається. Територіальна альтернатива 1 є найбільш 

оптимальна.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою діяльності є покращення економічного стану країни, 

забезпечення попиту вітчизняного ринку у керамічній плитці 
високої якості.

Позитивний вплив планована діяльність матиме на 
соціальне середовище - за рахунок залучення додаткової 

робочої сили -  94 робочих місця на період будівництва та 
організації нових 365 робочих місць при експлуатації;

на економіку - випуск 12 млн. м2 керамічної плитки високої 
якості для потреб вітчизняного ринку.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом будівництва комплексу будівель і споруд для 
виробництва керамічної плитки потужністю 12 млн. м2 (258000 
т) за рік передбачаються:

Будівництво адміністративно-побутового корпусу, 
виробничого корпусу, трансформаторних підстанцій № 1 та № 2, 
навісу дизель-генераторної, навісу складу, майстерні, РП, складу 
готової продукції, 4 складів для сировини, складу мастил, КІШ, а 
також реконструкція існуючого промислового корпусу з 
улаштуванням складських та технологічних приміщень для 
виробництва глазурованої плитки для стін (монопороза), 
глазурованої (глазурованого гресу) і неглазурованої плитки для 
підлоги та керамограніту

Площа ділянки - 35 га, площа забудови -  11,09 га.
Основною сировиною, що використовується для 

виготовлення керамічної плитки є глина, каолін, пісок, польовий 
шпат. Перерахована сировина українського походження. Така 
сировина як, фрита до поливи, клей до поливи, чорнила та деякі 
інші складники -  імпортного виробництва.

Загальна маса сировини складає 300120 т рік.
Проект розроблений на освовї існуючих базових 

технологічних рішень із застосуванням иясодю ро ц ії ім 'п г е  
сучасного технологічного обладнання закордонно то ввробеЕиза. 
яке застосову ється при виготовленні звребїш .т е  нз: м зсзм ссг: 
будівельних матеріалів і керамінво: гро мвсзавості.

Основне виробниче обладнання та сучасна lex so ao ra  
виробництва керамічної плитка поставляється л а л к и ж м ж  
компаніями «SACMI». SYSTEM та BMR .

Запроектоване виробництво керамічної плитки о а н ш а с  
системами пиловловлювання га фільтрації зовнішнього 
виконання (фільтри, фільтрувальні рукава, циклони, вентилятори 
тощо) по основних переділах: підготовка маси, приготування 
шихти, отримання прес-порошку, приготування глазурі 
пресування, очищення плитки та інше. При цьому вловлений пил 
і частки мінеральної сировини повертаються у виробничий 
процес.

Переважна більшість відходів повертаються у виробництво. 
Відходи пакувальної тари та відпрацьовані мастильні матеріали 
передаються на переробку. Відходи виробництва відправляються 
у відвал на полігон відходів, для освітлення використовуються 
виключно ЛЕД-лампи, тому відходи люмінесцентних ламп 
відсутні.

Запроектовані зовнішні мережі: питного водопроводу- 828 
м, артезіанського водопроводу -  128 м, протипожежного 
водопроводу -  2135 м, побутової каналізації- 1455 м, дощової 
каналізації- 4457 м, дренажної каналізації -  4279 м, газопроводів 
високого тиску із поліетиленових труб -  6900 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1
-під час будівництва об’єкту та в процесі його експлуатації 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, 
додержання нормативів щодо шкідливих впливів на навколишнє 
природне середовище;

-при виконанні будівельних робіт та експлуатації не 
допускається перевищення гранично допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин;

-обов’язкова утилізація можливих шкідливих речовин і 
відходів:

-забороняється скидання в річки та інші водоймища, 
потрапляння в ґрунтові води виробничих та господарсько- 
побутових стоків.

Щодо територіальної альтернативи 1
Роботи будуть проводитися на території земельної ділянки, 

передбаченої діючим земельним відводом за адресою: вул. 
Індустріальна, 5, 7 в смт. Калинівка Васильківського району 
Київської області.

Площа ділянки - 35 га, площа забудови -  11,09 га.
Майданчика будівництва заводу з виробництва плитки 

припадає як на вже забудовану частину території (західна 
ділянка), так і на територію, вільну від забудови: 
заасфальтований майданчик (центральна та південна ділянка) та 
пустир (північна та східна ділянка). Додаткове відведення землі 
не передбачається.

Об'єкт планованої діяльності знаходиться в виробничій зоні 
на північно-східній межі смт. Калинівка. Найближчі житлові 
будинки знаходяться в південно-західному напрямку на відстані 
900 м від території підприємства.

Згідно «Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів», затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173, 
нормативна СЗЗ для даного підприємства складає 100 м. Отже 
розташування підприємства не суперечить санітарним нормам.

Об’єкти природно-заповідного фонду в районі розміщення 
планового виробництва керамічної плитки відсутні. Об'єкти 
культурної спадщини, пам'ятки історії та архітектури поблизу 
об’єкта планової діяльності відсутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1
Виконання топографо-геодезичних, інженерно-геологічних 

вишукувань у необхідному обсязі
Щодо територіальної альтернативи
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Передбачається забезпечення виконання санітарно- 
гігієнічних норм та правил, охоронних, відновлювальних та 
захисних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля 
включають:

клімат і мікроклімат: не передбачається; 
повітряне та акустичне середовище: в межах

гігієнічних нормативів безпеки атмосферного повітря населених 
пунктів - від двигунів будівельної техніки та транспорту, 
зварювальних та оздоблювальних робіт при будівництві, - від 
приймання і переробки вхідної сировини, приготування і 
випалювання керамічної плитки в печах при експлуатації;

водне середовище: скидів промислових стоків у водні 
об’єкти не передбачено, дренажні води використовуються на 
потреби виробництва, вплив на водне середовище в межах ГДС; 
тимчасові зміни умов поверхневого стоку (при будівництві); 
тверде покриття майданчиків і доріг на території дозволять 
запобігти потраплянню забруднюючих речовин із поверхневими 
водами у водоносний горизонт, передбачений збір та 
використання у виробництві дренажних вод;

грунти та земельні ресурси: передбачено використання 
земель в межах земельного відводу без додаткового відчуження; 
відсутнє зняття рослинного шару грунту; забруднення скидами 
зливових і талих стічних вод відсутнє (вертикальне планування 
вирішене з урахуванням створення найбільш сприятливих умов 
для водовідведення зливових вод; забруднення побутовим 
сміттям відсутнє завдяки організації майданчиків з контейнерами 
для твердих побутових відходів; забруднення будівельними 
відходами (при будівництві) мінімізоване завдяки технічній 
рекультивації порушених земель;

геологічне середовище: не передбачається; 
рослинний і тваринний світ, заповідні о б ’єкти: не 

передбачається;
навколишнє соціальне ' середовище (населення): 

позитивні впливи -  створення нових робочих місць (при 
будівництві 94 та експлуатації 365); підвищення благоустрою, 
інфраструктури та економічного розвитку селища (при 
експлуатації);

навколишнє техногенне середовище: не передбачається.
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 З 
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до другої категорії (Закон 
України «ГІро оцінку впливу на довкілля», стаття 3, частина З, 
пункт 6 -  переробка мінеральної сировини, а саме виробництво 
керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема 
покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної 
плитки, кам’яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою 
продуктивністю понад 75 тон за добу та/або випалювальних 
печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння 
на піч понад 300 кілограмів на і метр кубічний).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля

Згідно з напрямком, технічними характеристиками, місцем 
провадження планованої діяльності, 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

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» з урахуванням сфер, джерел та видів можливого 
впливу на довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність 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 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 обгрунтовує 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 планованої діяльності 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.

Для спрощення процесу реєстрації та розгляду зауважень і 
пропозицій громадськості, особам, що надають зауваження і 
пропозиції, необхідно вказати унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності.

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 буде 
відповідно до законодавства, рішенням про провадження 
даної планованої діяльності:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

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:



Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206- 
31-15,(044)206-31-64

Сайт Калинівської селищної ради
http://wwwJcalynivskarada.gov.ua для повідомлень та пропозицій 
від громадян

mailto:m.shimkus@menr.gov.ua
http://wwwJcalynivskarada.gov.ua

