____________________________________
(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 «ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 32318370
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)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
юридична адреса: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, тел.: 050-307-05-07, контактна
особа – Гончарова Наталія Миколаївна
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є реконструкція адміністративно-побутового корпусу та
складу під виробничу будівлю, що розташована за адресою: 40000, м. Суми, вул. Івана
Піддубного, 25.
Проектними рішеннями передбачається реконструкція адміністративно-побутового
корпусу та складу з метою розміщення виробничої будівлі призначеної для виробництва та
фасування водно-дисперсійні лакофарбувальних матеріалів в кількості 30000 тонн на рік, в
тому числі - водно-дисперсійні фарби – 18300 т/рік; водно-дисперсійні емалі – 4200 т/рік,
водно-дисперсійні ґрунтовки – 3300 т/рік; водно-дисперсійні лаки – 900 т/рік; воднодисперсійні штукатурки – 3300 т/рік.
Технічна альтернатива 1.
В рамках реконструкції будуть виконані роботи по облаштуванню виробничої будівлі з
основним технологічним обладнанням: ємності для дисперсії, високошвидкісний диспергатор
GFB-RN-30 та GFB-30, дисольвер GFB-30, МД.1-500 та інші, бісерний млин WMS-25,
напівавтомат фасувальний ПРК 0,8Б та ПРК 0,6, машина пакувальна УМТ-700 ПО2 та
допоміжне обладнання.
Технічна альтернатива 2.
Альтернативним рішенням є заміна основного технологічного обладнання, дисольвера
та пакувальної машини на диспергуючу мішалку PMD-1000/37 або високошвидкісну мішалку
SFSY-75 та тунельний термоусадочний автоматичний RS-5, відповідно.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територія реконструкції адміністративно-побутового корпусу та складу під виробничу
будівлю розташована за адресою: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25, надана в оренду
ТОВ «ВП «ПОЛІСАН».
Територія
реконструкції
обмежена: з північно-східної сторони – під’їзною
автодорогою; з південної та південно-західної сторін - територією ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»; з
західної сторони - територією ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»; з північно-західної сторони існуючим складом. Рельєф ділянки відносно спокійний. Відмітки поверхні землі
зміняються в межах 139,92 – 139,21 м.
В’їзд - виїзд з ділянки реконструкції здійснюється по території підприємства ТОВ
«ВП «ПОЛІСАН» і далі на вул. І. Піддубного – міську вулицю в промисловому районі м.
Суми, яка має покриття з асфальтобетону, який знаходиться у задовільному стані.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи не розглядається, оскільки вид планованої діяльності –
реконструкція існуючого об’єкту. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у забезпечення воднодисперсних будівельно-оздоблювальних матеріалів (шпаклівки, фарби, вододисперційні лаки,
грунти, біогрунти) призначених для проведення зовнішніх (фасадних) та внутрішніх
(інтер’єрних) робіт, для просочення, ремонту та оздоблення стін, дерев’яних, металічних,
пластмасових та бетонних будівельних конструкцій, у промисловому та цивільному
будівництві. Створенні додаткових робочих місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Склад представляє собою одноповерхову існуючу будівлю прямокутної конфігурації в
плані з розмірами в осях 55,3 х 36 м. Будівля із трьох прогонів 9,0; 18,0; 9,0 м. Висота
центрального прогону до низу ферм 7,7 м, висота крайніх прогонів до низу балок від 6,98 м до
7,7 м.
В складах, що підлягають реконструкції, розміщується виробництво водно-дисперсійних
лакофарбових матеріалів.
Програма випуску 30000 т/рік, в тому числі:
– водно-дисперсійні фарби – 18 300 т/рік;
– водно-дисперсійні емалі – 4 200 т/рік;
– водно-дисперсійні грунтовки – 3 300 т/рік;
– водно-дисперсійні лаки – 900 т/рік;
– водно-дисперсійні штукатурки – 3 300 т/рік.
Вироби фасуються у тару: відра П/Е об’ємом від 1 до 10л, банки об’ємом від 0,1 до 0,5л,
каністри 5 та 10л, банки металеві, об’ємом 1,0л.
В якості сировини використовуються: вода, пігменти та наповнювачі (сипучі); рідкі
дисперсії; диспергатор; піногаситель; коалесцент; біоцидна добавка; загущувач; етиленгліколь.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно
Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України
«Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону
атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
України № 671 від 21.12.2012 р. «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих
викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації
металевої руди (включаючи сульфідну руду)», Наказ Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та ін.),
технічними умовами, містобудівними умовами та обмеженнями:
1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати

гранично-допустимі концентрації.
2. Акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на
межі житлової забудови.
3. Поводження з відходами – передбачає максимально можливе використання відходів
повторно у виробництві, утилізацію на спеціалізованих підприємствах, що мають
відповідну ліцензію, розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно
безпечним способом.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На підставі інженерно-геологічних, топографічних та гідрологічних вишукувань
виконані заходи, що забезпечують захист території від забруднення.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: не впливає.
Повітряне середовище: прогнозований рівень забруднення атмосферного повітря на межі
санітарно-захисної зони та житлової забудови в межах нормативів.
Водне середовище: не впливає, для водо забезпечення та водовідведення будуть задіяні
існуючі інженерні мережі.
Ґрунт та геологічне середовище: не впливає.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Утворення відходів виробництва - під час підготовчих, будівельних і монтажних робіт
та під час експлуатації, будуть утворюватися відходи, які будуть передаватись стороннім
організаціям згідно укладених угод.
Навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи відсутні,
передбачається створення нових робочих місць.
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутні.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
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”)
Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу
на довкілля, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 6. Хімічне
виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне,
біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів,
виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив,

полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних
речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;
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)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може підлягає оцінці впливу на
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на
довкілля - це процедура, що передбачає:
1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3. 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, іншої інформації;
4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого пп.3 п.12;
5. 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 розмішені 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
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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
Міністерства екології та природних ресурсів України; поштова адреса: 03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35; електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua;
телефон: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64; контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної безпека та дозвільноліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)

