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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
Об'єктом планованої діяльності є реконструкція цеху з виробництва лакофарбової
продукції без перепрофілювання ТОВ «ПОЛІКОЛОР» за адресою: м. Кам′янське, вулиця Східна,
будинок 2а.
Ціль планованої діяльності є збільшення номенклатури продукції лакофарбової і вододисперсної продукції без перепрофілювання зі збільшенням його потужності до 2,5 тис. тонн в
рік. Передбачається зміни у технологічній схемі виробництва з додаванням до неї додаткового
обладнання. Збільшення об’ємів виробництва досягається без розширення виробничих площ та
будівництва (розширення) будівель. Збільшується номенклатура продукції.
У виробничих приміщеннях передбачена місцева та загальнообміна витяжна та приточна
вентиляція з механічним та природним спонуканням.
Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися
вплив, в районі розташування підприємства відсутні.
Виходячи з техніко-економічних показників планованої діяльності для підтриманні
виробничої потужності ТОВ «Поліколор» необхідні наступні природні ресурси:
 земельна ділянка площею 1,5 га в межах раніше відведеної земельної ділянки
підприємству, згідно рішення Кам’янської міської Ради від 04.10.2019 року №1539-36/VII;
 вода – 2600,00 - 3600,00 м3/рік.
Потреба у енергетичних ресурсах складає: електроенергія (380/220 В) – 423,345 тис.
кВт/рік; стиснене повітря (0,8 МПа) – 15450 м3/рік.
Фактори довкілля, які ймовірно зазнають впливу при реалізації планованої діяльності:
– Клімат і мікроклімат - негативний вплив не очікується.
– Атмосферне повітря, джерела впливу - технологічне обладнання - викиди
забруднюючих речовин від виробництва лакофарбової продукції в об’ємі 89,92 т/рік, з них:
– найбільш поширені забруднюючі речовини 1,754 т/рік;
– небезпечні забруднюючі речовини 1,72 т/рік;
– інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта 83,55 т/рік;

– забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі
населених міст 41,78 т/рік.
При визначені величин викидів використовуються розрахункові методи визначення
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря .
Контроль за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів у межах санітарнозахисної зони підприємства передбачається здійснювати періодично шляхом інструментального
визначення кількості викидів на джерелах утворення забруднюючих речовин не рідше 1-го разу у
рік спеціалізованими акредитованими організаціями на договірних умовах.
- Водне середовище - при експлуатації технологічного обладнання
вода
використовується як сировина для водо-дисперсної продукції та для зворотного
водозабезпечення в системі охолодження бісерних млинів. Сумарна кількість водокористування
складає 2600 - 3600 м3/рік.
- Ґрунти, джерела впливу - обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними.
Додаткового відведення земель не вимагається, земельна ділянка, згідно з договором про оренду,
складає 1,5 га.
- Соціальне середовище, джерела впливу технологічне обладнання – забруднення
атмосферного повітря населених місць, шумовий вплив.
- Рослинний і тваринний світ, джерела впливу: технологічне обладнання - негативний
вплив відсутній.
- Навколишнє техногенне середовище: технологічне обладнання - негативний вплив
відсутній.
2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІКОЛОР»,
код ЄДРПОУ - 30012591.
Юридична адреса: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам′янське, вулиця Східна, буд.2а
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа - Гладун
Євгеній Євгенійович, тел. (044) 206-20-89; gladun@menr.gov.ua.
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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством енергетики та захисту
довкілля.
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: дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)».

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 захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа - Гладун
Євгеній Євгенійович, тел. (044) 206-20-89; gladun@menr.gov.ua;
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа - Гладун
Євгеній Євгенійович, тел. (044) 206-20-89; gladun@menr.gov.ua;.
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.
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:
1. 51911, м. Кам′янське, вулиця Бесєдова будинок 14, контактна особа Ященко Станіслав
Володимирович, телефон 098 940 4701.
2. 51931, м. Кам'янське, просп. Свободи, 2/1 - Департамент екології та природних
ресурсів Кам`янської міської ради, тел.(0569) 56 05 53.

