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
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція існуючого шламонакопичувача, який експлуатується з початку 60-х
років і призначений для складування відходів виробництва ПАТ «СУМИХІПРОМ», з
метою створення нової корисної ємності та продовження терміну його експлуатації.
Планована діяльність виконується в межах існуючої площі секцій №1, 2, 4 та
передбачає виконання:
1) Реконструкції 4-ї секції існуючого шламонакопичувача, призначеної для
складування «сухим» способом твердих відходів ПАТ «СУМИХІМПРОМ» з
використанням для перевозки автотранспорту: фосфогіпс.
2) Реконструкції 1-ї секції шламонакопичувача, призначеної для складування
«сухим» способом твердих відходів виробництва ПАТ «СУМИХІМПРОМ» з
використанням для перевозки автотранспорту: фосфогіпсу, шламу, що утворюється у
процесі очищення стічних вод на підприємстві (далі – шлам), і сульфату заліза.
3) Реконструкції 2-ї секції шламонакопичувача, призначеної для «мокрого»
складування в режимі гідронамиву відходів виробництва ПАТ «СУМИХІМПРОМ»:
промислові стоки із вмістом шламу. Створення нової корисної ємності на загальній
площі секції №2 буде виконано за рахунок нарощування дамб обвалування із
На даний час складування відходів підприємства відбувається в три секції
шламонакопичувача загальним об’ємом 20,19 млн.м3. Перша секція призначена для
складування шламу. Загальна площа секції – 79,37 га, корисна – 66,0 га, корисний об’єм
– 9,8 млн.м3. Друга секція також призначена для складування шламу. Загальна площа
секції – 79,84 га, корисна – 66,0 га, корисний об’єм – 9,4 млн.м3, фактичне заповнення
шламом – 7,87млн.м3. Загальна площа 3-ї секції – 39,38га, корисна – 32,3га, корисний
об’єм – 2,25 млн.м3. Площа секції №4, призначеної для складування шламів
суперфосфатного виробництва, – 14,0 га, проектний об’єм – 0,59 млн.м3, на даний час
заповнена на 100% шламом і виведена з експлуатації.
Провадження
планованої
діяльності
по
реконструкції
існуючого
шламонакопичувача дозволить створити нову корисну ємність, призначену для
складування відходів ПАТ «СУМИХІМПРОМ»:
1) Реконструйована 4-та секція – об’єм відвалу фосфогіпсу на існуючій площі
секції №4 складає 1399,5тис.м3. Середня річна продуктивність складування «сухим»
способом з використанням для перевозки автотранспорту фосфогіпсу складе 190,476
тис.м3/рік. Тривалість експлуатації складе 6,8 років.
2) Реконструйована 1-ша секція – об’єм об’єднаного відвалу на площі секцій №1
та №4 вище відм.+145,0м складе 22,88 млн.м3, що дозволить експлуатувати його
протягом 60 років. Загальна висота відвалу промислових відходів складе близько 48,0
м. Середня річна продуктивність із складування відходів: фосфогіпс - 190,476
тис.м3/рік; шлам – 137,614 тис.м3/рік та сульфат заліза – 77,670 тис.м3/рік.
3) Реконструйована 2-га секція – надходження в режимі гідронамиву промислових
стоків в об’ємі 3504 тис.м3/рік з вмістом сухого шламу до 2,3% (80,0 тис.м3/рік шламу).
Складування відходів виробництва передбачається протягом 12 років.
2. Суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ», код ЄДРПОУ 05766356.

Юридична/фактична адреса: 40003, Сумська обл., м.Суми, вул. Харківська, п/в 12.
Тел.: + 38 (0542) 674-214. Факс: + 38 (0542) 683-005.
Електронна адреса: priyomnaya@sumykhimprom.org.ua
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Контактна особа: Яценко О.А.
Поштова адреса:, 40000, Сумська область, м.Суми, пл. Незалежності 2.
Електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com. Телефон: +3(0542)63-28-29
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, який видається органами державного
архітектурно-будівельного контролю (ст.37 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»)
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 (не менше
25, але не більше 35 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 (перші) 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
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Контактна особа: Яценко О.А
Поштова адреса:, 40000, Сумська область, м.Суми, пл. Незалежності 2.
Електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com. Телефон: +3(0542)63-28-29.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної
адміністрації. Контактна особа: Яценко О.А.
Поштова адреса:, 40000, Сумська область, м.Суми, пл. Незалежності 2.
Електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com. Телефон: +3(0542)63-28-29
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 на
168
аркушах.

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. ПАТ «СУМИХІМПРОМ», вул.Харківська, п/в 12, м.Суми, пост охорони
заводоуправління, контактна особа – начальник відділу охорони навколишнього
середовища Котельницька Т.В., тел. +38(0542)683-061.
2. Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради,
майдан Незалежності, 2, каб.60, м.Суми, контактна особа – начальник відділу
комунікацій з громадськістю Гулякін Руслан Олександрович,тел.(0542)700-624.
Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 25.08.2020

