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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 адміністративно-побутового корпусу та 

складу під виробничу будівлю по вулиці Івана Піддубного, 25 у  місті  Суми. 

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; водно-

дисперсійні штукатурки – 3300 т/рік. 

2. Суб’єкт господарювання  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН», код ЄДРПОУ – 32318370. 

Юридична адреса:  40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25,  тел.: 050-307-05-07, 

контактна особа – Гончарова Наталія Миколаївна           

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу Шимкус 

Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@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 Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-

будівельною інспекцією України.  

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 12.04.2019 р. о 10 годині в конференц-залі, за адресою 

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 6.    

Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено. 

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 екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу Шимкус 

Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua. 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 

якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу Шимкус 

Марина Олександрівна, тел. (044) 206-20-89; m.shimkus@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. Офіс ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», за адресою м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25,  тел.: 050-

307-05-07, контактна особа – Гончарова Наталія Миколаївна.           

2. Сумська міська рада, 40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2 

 Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з 

28 березня 2019 р. 

 


