(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)
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(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 «ПОЛІКОЛОР»
Код ЄДРПОУ - 30012591
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
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: 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам′янське, вулиця Східна, будинок 2а,
електронна адреса: zvit30012591@ukr.net
(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 Збільшення номенклатури та об’ємів виробництва
лакофарбової та водо-дисперсної продукції до 2,5 тис. тон у рік в цеху з виробництва лакофарбової
та водо-дисперсної продукції ТОВ «ПОЛІКОЛОР», що знаходиться за адресою вул. Східна, 2а в м.
Кам’янське Дніпропетровської області.
Технічна альтернатива 1.
Збільшення виробництва емалей алкідних ПФ-115 різних кольорів, ґрунтовки глибокого
проникнення, фарб та шпаклівок акрилових ТОВ «ПОЛІКОЛОР» до 2,5 тис. тон у рік, здійснюється
з додаванням безпечних для навколишнього середовища мінеральних компонентів, таких як діоксид
титану, карбонат кальцію, сурику залізного, крейди дрібнодисперсної.
Технічна альтернатива 2.
При виробництві лакофарбової та водо-дисперсної продукції можуть застосовуватись
пігменти, які містять важкі метали (свинець, кадмій, хром VI або їх сполуки), проте перевага
надається технічній альтернативі 1 оскільки вона не шкідлива для навколишнього природного
середовища та людей.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Виробничий майданчик ТОВ «ПОЛІКОЛОР», розташований за адресою: 51909,
Дніпропетровська обл., м. Кам′янське, вулиця Східна, будинок 2а.
Згідно з рішенням сесії міської Ради м. Кам’янське від 30.05.2002 р. № 19-02/ХХІV, площа
земельної ділянки складає 0,5998 га.
Промисловий майданчик ТОВ «ПОЛІКОЛОР» межує з: з півночі – залізнична колія; з півдня
і заходу – приватні гаражі; зі сходу – житлові забудови (відстань до найблищого житлового будинку
-110 м).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки вид планованої діяльності –
збільшення номенклатури та об’ємів виробництва лакофарбової та водо-дисперсної продукції до 2,5
тис. тон у рік в цеху з виробництва лакофарбової та водо-дисперсної продукції ТОВ
«ПОЛІКОЛОР», що знаходиться за адресою вул. Східна, 2а в м. Кам’янське Дніпропетровської
області.
Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у збільшення номенклатури та
об’ємів виробництва лакофарбової та водо-дисперсної продукції до 2,5 тис. тон у рік, що
позначиться позитивно на соціально-економічне середовище оскільки передбачає створення нових
робочих місць, розширенню асортименту лакофарбової та водо-дисперсної продукції та соціальний
розвиток м. Кам’янське.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Потужність виробництва, що проектується складає: емаль ПФ-115 2,0 тис. тон у рік, фарби
ВД-АК 0,4 тис. тон у рік, шпаклівки акрилової 0,1 тис. тон у рік.
При прийнятті планувальних рішень були враховані наступні вимоги:
- максимальне використання існуючої планувальної структури для вимог нового
функціонального призначення;
- забезпечення відповідності діючим нормативним вимогам планувальних, конструктивних,
технологічних та протипожежних параметрів будівлі.
Прийнята в проекті технологія кольорових паст для виробництва емалі обумовлена наявним
набором технологічного устаткування і виробничих площ. Готова продукція поступає на склад
готової продукції на території підприємства. Усі працівники цеху забезпечуються існуючими
побутовими приміщеннями, розташованими в побутовому корпусі.
Водопостачання передбачається тільки для приготування водних складів і оборотної
системи охолодження бісерних млинів. Потреба у водних ресурсах складає 300 м3 у рік.
Водовідведення не планується.
Збір зливових вод здійснюється по спланованим майданчикам і автошляхам до резервуаравідстійника.
Річна потреба в електроенергії складає 65,13 тис. кВт/год.
Інженерні комунікації (водопровід, каналізація, електромережі, слабкострумові мережі) існуючі.
Виробництво продукції здійснюється на сучасному обладнанні із поліпшеними
технологічними, екологічними та енергозберігаючими характеристиками, з використанням
високоякісної сировини провідних європейських і вітчизняних виробників.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно з Законодавством
України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Закони 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., 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:
- ступінь забруднення навколишнього середовища від викидів в атмосферне повітря від
виробничої діяльності не повинна перевищувати ГДК забруднюючих речовин на межі санітарно –
захисної зони;
- місця тимчасового розміщення твердих відходів повинні відповідати нормативним вимогам
та дозвільним документам.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та «Державні санітарні правила
планування та забудови населених пунктів», затвердженим наказом Міністерством охорони
здоров’я України від 19.06.1996 р. №173 (Додаток №4, «Хімічні підприємства та виробництва»),
клас ІV має санітарно-захисну зону – 100 метрів.
Відстань від джерела викиду до найближчої житлової забудови з південної сторони складає
110 м.
Територію санітарно-захисної зони розплановано та упорядковано. Площа озеленення складає
60% площі 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
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на навколишнє середовище полягає в викидах в атмосферу парів від розчинників, пилу
наповнювачів та пігментів, викиду димових газів від котлів, утворенні госппобутових та зливових
стічних вод, утворенні промислових та побутових відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
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 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 веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
а 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 нів 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
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, 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 енергетики та захисту довкілля; поштова адреса: 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, 35; Відділ оцінки впливу на довкілля: електронна адреса:
gladun@menr.gov.ua; телефон: (044) 206-20-89; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

