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(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)

2018412546

.

(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 додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 03327724

.

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
70605, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Лесі Українки, 243, тел. +38 06165 3 12 30, .
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

+38 06165 2 21 71

.

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція частини будівлі цеху з виробництва гіперпресованої цегли в цех з
виробництва миючих засобів та розчинів неорганічних реактивів.
.
Технічна альтернатива 1.
Не розглядалася, бо для обладнання, що пов’язане єдиною технологічною схемою та
кінцевим призначенням, запропонований варіант є оптимальним.
.
.
Технічна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічна альтернатива 2 не розглядалася.

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

.
.
.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
70605, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Лесі Українки, 243. Інших територіальних
альтернатив провадження планової діяльності не передбачається, у зв’язку з
реконструкцією
законсервованого
виробництва
діючого
підприємства
.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Не передбачається

.
.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не передбачається

.
.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Під тиском комплексу
непереборних чинників: відсутність сировинних матеріалів для виробництва
гіперпресованої цегли – внаслідок анексії Криму; втрата ринків збуту – внаслідок
воєнних дій в Донецькій та Луганській області, наше підприємство було змушене
призупинити планову діяльність, що спричинило втрату робочих місць для населення.
Реконструкція виробництва дозволить створити нові робочі місця, збільшити
поповнення місцевого бюджету. В цілому, вплив планової діяльності на соціальноекономічне середовище можна оцінити як допустимий.
.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа промислового майданчику – 6,91 га., виробничого та складського
приміщення – 2,4 тис. м2. Реконструкцією передбачається переоснащення виробництва
з облаштуванням технологічної лінії з виробництва миючих засобів та розчинів
неорганічних реактивів, яка включає розташування ємностей приготування розчинів,
насосного обладнання та складського устаткування в межах існуючої будівлі, яка
попередньо використовувалась для зберігання сировинних матеріалів та безпосередньо
для виробництва гіперпресованої цегли. Потужність виробництва після реконструкції
складатиме – 5 500 тонн на рік миючих засобів, на слабко-лужній, нейтральній чи
слабко-кислій основі з додаванням дерматологічно безпечних ПАР.
.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання норм і вимог чинного законодавства у сфері охорони навколишнього
природного середовища. Викиди від стаціонарних джерел забруднення повинні
здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря. По впливу на ґрунт і водне середовище – відсутність прямого впливу у зв’язку
із наявним твердим покриттям та існуючими мережами водопостачання та
водовідведення навколо цеху, який реконструюється.
щодо технічної альтернативи 1
не розглядається
.
.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається

.
.

щодо територіальної альтернативи 1
не передбачається

.

.
щодо територіальної альтернативи 2
не передбачається

.
.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 та 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічні альтернативи не
розглядаються.______________________________________________________________
___________________________________________ ______________________
_____
щодо територіальної альтернативи 1 та 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальні альтернативи не
передбачаються._____________________________________________________________
__________________________ _________________________________________________
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Повітряне середовище – під час реконструкції відбувається незначне забруднення
повітряного середовища від працюючих машин і механізмів. Під час експлуатації
концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК із
врахуванням фонових концентрацій.
Водне середовище – водокористування та водовідведення планується здійснювати
від існуючих мереж. Водокористування – із власної артезіанської свердловини та від
мереж водопостачання КП «Міськводоканал» ПМР. Водовідведення – на очисні
споруди КП «Міськводоканал» ПМР. Водокористування та водовідведення планується
здійснювати в об’ємах які не перевищують доведені ліміти у діючому дозволі на
спеціальне водокористування №1075/Зап. Видобуток води із власної свердловини
планується в об’ємах доведених у спеціальному дозволі на користування надрами
№5839 від 10.09.13 р.
Грунти – вплив під час реконструкції буде мінімальним за рахунок використання
вже існуючих доріг з твердим покриттям. Відходи, що будуть утворюватися від
планової діяльності, планується розміщувати, утилізувати згідно з чинним
законодавством.
Соціальне середовище – реконструкція та подальше виробництво буде надавати
позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість населення, а також в більш
довгостроковій перспективі – у вигляді податкових надходжень до бюджету, плати за
послуги комунальних служб.
щодо технічної альтернативи 1
не розглядається
.
___________________________________________________________________________
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
.
___________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальні альтернативи не
розглядаються.______________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальні альтернативи не
розглядаються.______________________________________________________________

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”)
Планова діяльність належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
(відповідно до пункту 6 частини другої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 р.
.
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)
Підстави 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» №2059-VIII від
23.05.2017 р. в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо планової діяльності
.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, 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 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 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 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.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 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 і пропозицій.
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
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

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції
у Запорізькій області

.
.

(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

.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; відділ оцінки впливу на .
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044)206-31-15 та (044)206-31-64
контактна особа)

..

