Додаток 3
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 Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)

______201910294740_______
(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
Здійснення діяльності по збиранню, перевезенню, зберіганню,
обробленню, видаленню, знешкодженню та утилізації небезпечних
відходів,
та
подальшим
виготовленням
м’ясокістної
муки,
тваринних
кормів
за
адресою:
Дніпропетровська
область,
м.Кам’янське, пров.Баглійський,2. Для здійснення операцій щодо
поводження з небезпечними відходами. Підприємство забезпечено
необхідною матеріально-технологічною базою. Обсяг кожного виду
відходів залежатиме від попиту на послуги .
Площа промислового майданчика 1,5_га. Загальна потужність
комплексу з переробки, обробки та утилізації відходів до 40
тис.тон на рік.
Технічні приміщення включають орендоване
приміщення площею 604 м2 під ангар зі зберігання окремих видів
небезпечних
відходів
а
також
комору
диз.
розчинів
та
прибирального інвентаря. В технологічних приміщеннях площею 604
м2 будуть розміщені: небезпечні відходи 1-3 класів небезпеки.
Планованою
діяльністю
передбачається
прийом,
тимчасове
зберігання, утилізацію і видалення небезпечних відходів з
використанням наступного обладнання:
- Комплекс по утилізації методом низькотемпературного
піролізу
вуглевмісних
твердих
побутових відходів та інших відходів (модель DY-12 1412-00-000
ТХ ПС);
- Технологічний
комплекс
з
виробництва
сухих
тваринних
кормів;
- Котли парові Е-2,5-0,9ГМ. Технічний опис та інструкція з
експлуатації 62.894.00.00.000 ТО;
- Теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-3000 «OVKKZOT» -K-3000 + O (Утилізаторі термічні);
- Станція нейтралізації кислот Р-2000.
Планується утилізація (видалення) до 40 000 тон відходів на

рік
Місце розташування
планованої діяльності ТОВ «РОКОБАН» по
збиранню,
перевезенню,
зберіганню,
обробленню,
видаленню,
знешкодженню, утилізації та видалення небезпечних відходів, та
подальшим виготовленням м’ясокістної
муки і тваринних кормів
буде
здійснюватися
в
промислової
зоні
м.
Кам’янське
на
орендованої території ТОВ «АДРАСТЕЯ» яка знаходиться за адресою:
Дніпропетровська область, м. Кам’янське, провулок. Баглійський,
2. Підприємство має один виробничий майданчик.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо),

Місцем провадження планованої діяльності є орендована земельна
ділянка площею 1,5 га за адресою : Дніпропетровська область,
м.Кам’янське, пров.Баглійський,2.
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
____ Товариство з обмеженою відповідальністю ≪РОКОБАН»____
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код згідно з ЄДРПОУ 4274794_________________
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),
_03148 Україна,м. Київ, вул.Володимира Покотила,буд 7/2
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

Телефон:+380954618158
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України _ Поштова
адреса: 03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
буд. 35. Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа
Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки
впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки .електронна пошта:
gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-2343 (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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде Ліцензія на провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами що видає
Міністерство екології та природних ресурсів України відповідно
до
Закону
України
«Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності», Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами відповідно до Закону України
«Про охорону атмосферного повітря»
(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 (не менше 25, але
не більше 35 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 (перші) відбудуться
___24.03.2020 о 10 00 годині в приміщенні ресторану Європейський
за
адресою:
Дніпропетровська
область,
м.Кам’янське,вулиця
Портова 2г (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться проведення не передбачено_
(вказати 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
__ Міністерство енергетики та захисту довкілля України _ Поштова
адреса: 03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
буд. 35. Відділ оцінки впливу на довкілля: тел./факс (044) 20631-50; контактна особа Гладун Євгеній Євгенійович, головний
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
.електронна пошта: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.:
206-31-40 та 248-23-43)
(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
Міністерство енергетики та захисту довкілля України _ Поштова
адреса: 03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
буд. 35. Відділ оцінки впливу на довкілля: тел./факс (044) 20631-50; контактна особа Гладун Євгеній Євгенійович, головний
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
.електронна пошта: gladun@menr.gov.ua; OVD@menr.gov.ua; тел.:
206-31-40 та 248-23-43) (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 458
аркушах разом з додатками
(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 Кам’янська міська рада
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської

облдержадміністрації м.Дніпро, вул.Лабораторна,69.096 512 94 24

