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Повідомляю, що прокуратурою міста Лисичанська проведено перевірку
за викладеним у
мережі Інтернет повідомленням щодо забруднення
навколишнього природного середовища викидами в атмосферу на території
м. Лисичанська в ході господарської діяльності ТОВ «Луганськпереробка»,
Для встановлення
наявності чи відсутності
порушень- вимог
природоохоронного законодавства прокуратурою м. Лисичанська ініційовано
перевірку за даними фактами залучено спеціалістів Державної екологічної
інспекції в Луганській області.
ТОВ «Луганськпереробка» діє на підставі свідоцтва про реєстрацію
юридичної особи (реєстрацію проведено виконавчим комітетом Луганської
міської ради 14.07.2009 ) та є юридичною особою. Підприємство включено
до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних оеіб_ підприємців.
.
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Діяльність ТОВ «Луганськпереробка» спрямована на утилізацію
- гумовотехнічних відходів.
Виробництво
розміщується за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Орджонікідзе, 128. на території колишнього Лисичанського заводу ГТВ.
Підприємство розміщується на земельній ділянці відповідно до договору
оренди земельної ділянки, укладеного 08.12.2011 між Лисичанською міською
радою та ТОВ «Луганськпереробка», предмет договору - оренда земельної
ділянки для
реконструкції цеху №16 під цех по переробці
гумовотехнічних виробів, яка знаходиться за адресою: м. Лисичанськ,
вул. Орджонікідзе, 128/10. Договір оренди зареєстрований Управлінням
Держкомзему у м. Лисичанськ, про що 21.02.2012 у книзі записів державної
реєстрації договорів оренди здійснено відповідний запис. Термін дії договору
З роки, починаючи з дати його державної реєстрації. Договір укладено на
підставі рішення Лисичанської міської ради №21/354 від 24.11.2011
Робочий проект «Реконструкція цеху №16 Лисичанського заводу ГТВ
під розміщення підприємства по переробці гумовотехнічних виробів ^за
адресою: м. Лисичанськ, вул. Орджонікідзе, 128» розроблений в 2010; році.

До робочого проекту в 20 ї ї році розроблено проект «Оцінка впливу на
навколишнє середовище» (ОВНС).
Підприємством
одержано
позитивний
висновок
державної
екологічної експертизи матеріалів «Оцінка впливу на навколишнє
середовище» до робочого проекту «Реконструкція цеху 16 Лисичанського
заводу ГТВ під розміщення підприємства по переробці гумовотехнічних
виробів за адресою: м. Лисичанськ, вул. Орджонікідзе, 128». Державну
екологічну експертизу проведено Держуправлінням охорони навколишнього
природного середовища в Луганській області.
Підприємством одержано позитивний висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи.
Згідно з ДСП №173 нормативно-захисна зона для даного виробництва
становить 300 м. Фактична відстань від джерел викидів забруднюючих
речовин підприємства до найближчих житлових будинків складає 720 м.
Підприємством отриманий дозвіл на викид забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами.
Дозвіл
наданий
Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в
Луганській області 31.08.2012 на термін до 31.08.2017.
Листом
Держуправління
охорони
навколишнього
природного
середовища в Луганській області «Щодо постановки на державний облік
(зняття з обліку)» ТОВ «Луганскпереробка» повідомлено про постановку
на державний облік-в галузі охорони атмосферного повітря.
Дозволом на викид забруднюючих речовин не передбачено заходи щодо
скорочення викидів.
З метою контролю за встановленими граничнодопустимими викидами,
дозволом встановлені заходи щодо контролю за викидами, а саме проведення=
вимірювань вмісту забруднюючих речовин у викидах, після введення в
експлуатації - через 10 днів (при повному завантажені обладнання), до
31.12.2012 - 1 раз на місяць, з 01.01.2013,- 1_раз на квартал.
Відповідно до наказу від 19.11.2012 №14-06, з 01.12.2012 підприємство
розпочало роботу в тестовому режимі терміном на 3 місяці.
Провести
державний
інструментально-лабораторний
контроль
параметрів викидів та контроль дотримання затверджених нормативів на
момент проведення перевірки не можливо в зв'язку з низькою температурою
повітря навколишнього середовища. А саме, відповідно до паспортів
(інструкцій) з експлуатації вимірювальних приладів температура повітря
навколишнього середовища повинна бути не менше +5 для ОКСИ 5М-5 та не
менше +10 для установки пневматичної двоканальної УП 22/55.
Виробнича діяльність ТОВ «Луганськпереробка» пов'язана з утворенням
відходів.
ч
Дозвіл на розміщення відходів у 2013 році видано ТОВ
«Луганськпереробка»
Держуправлінням
охорони
навколишнього
природного середовища в Луганській області. Ліміти на розміщення
відходів у 2013 погоджено Держуправлінням охорони навколишнього
природного середовища в Луганській області 27Л2.2012 та затверджено

Луганською обласною державною адміністрацією 08.01.2013,
Підприємством укладено договори на передачу відходів:
- на передачу лому чорних металів;
- на передачу відпрацьованих люмінесцентних ламп, відпрацьован
масел,
нафтошламу,
відпрацьованої
пластикової
тари
забруднеї
нафтопродуктами,
піску
" промащеного,
дрантя
забруднене
нафтопродуктами, дрантя забрудненого фарбою, тари з-під фарб, співчу:
забрудненого,
спецодягу
забрудненого,
матеріалів
фільтрувальь^
відпрацьованих;
- на передачу твердих побутових відходів.
Підприємством організований первинний облік відходів по формі 1«Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої наказ
Міністерства охорони навколишнього природного середовища №342
07.07.2008.
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На час перевірки фактів розміщення відходів 1-2 класів небезш
спеціалістами інспекції не встановлено.
Одержання відповідних дозвільних документів, що стосуют
діяльності підприємств, установ та організацій здійснюються відповідно
законодавства України та у порядку, визначеному Кабінетом Мінісі
України. Зокрема, відповідно до «Порядку проведення та оплати ро«
пов'язаних з видачею -дозволів на викиди забруднюючих речовиь
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємс
установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали т
дозволи», затвердженого постановою КМУ №302 від 13.03.2002, а сам
9, підставою для перегляду _ терміну дії дозволу є письмові зверне
установ державної санітарнб-епідеміологічної служби, місцевих " орп
. виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськост
На підставі вищевикладеного, в ході перевірки порушень ви
природоохоронного законодавства не встановлено, підстав для вж_р
заходів прокурорського реагування не вбачається.
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