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МІНДОВКІЛЛЯ СПІЛЬНО З ОДА ОПРАЦЬОВУЮТЬ 
МОЖЛИВІ КЕЙСИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
У СМІТТЄПЕРЕРОБНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Заступник Міністра захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України з питань 
цифрового розвитку, циф-

рових трансформацій і цифровізації 
Руслан Стрілець у онлайн-режимі 
обговорив із представниками га-
лузевих департаментів обласних 
державних адміністрацій питання 
стратегічного бачення залучення 
інвестицій у сміттєпереробну га-
лузь кожного регіону.

«Міндовкілля веде перемовини 
з багатьма потенційними інвесто-
рами. Для того, щоб підтримувати 
більш предметнний діалог, ми 
повинні розуміти потреби кожної 
області. Лише так ми зможемо 
сформувати національні кейси 
спочатку на рівні загальної візії сьо-
годні, та вже конкретні пропозиції – 

після прийняття Верховною Радою 
законопроекту № 2207-1д «Про 
управління відходами», - відзначив 
Руслан Стрілець.

За його словами, наразі йде 
активна робота над законопроєк-
том № 2207-1д, який вже прийнято 
Верховною Радою у першому чи-
танні. Багато подано правок, тож 
Міндовкілля плідно працює разом 
з ЕкоКомітет, щоб врахувати інте-
реси усіх зацікавлених сторін і під-
готувати його на розгляд у другому 
читанні. У документі буде юридично 
закріплено статус регіональних 
планів управління відходами. Саме 
в них у подальшому кожна область 
визначить місця розташування 
необхідних сміттєпереробних 
потужностей.

Однак, вже сьогодні кожен 

регіон знає свої першочергові 
потреби. У певних населених пун-
ктах є, приміром, треба будувати 
сміттєспалювальний завод, у ін-
ших - станції механіко-біологічно-
го оброблення відходів. Є певне 
бачення з урахуванням реальної 
ситуації на певній території, логі-
стики, морфології тощо. На підставі 
цих даних Міндовкілля вже може 
сформувати попереднє страте-
гічне бачення, а в подальшому і 
загальноукраїнський кейс.

Як відзначив Руслан Стрілець 
«Сьогодні потенційні інвестори 
очікують законодавчих гарантій за-
хисту їх прав та інтересів для того, 
щоб зайти на територію України та 
успішно розвивати сміттєперероб-
ну галузь. У законопроєкті № 2207-
1д «Про управління відходами» 

такі механізми передбачені. Тож, з 
прийняттям документа Верховною 
Радою у другому читанні ми отри-
маємо необхідний законодавчий 
базис для подальшого проведення 
реформи».

За результатами наради при-
йнято рішення, що галузеві де-
партаменти обласних державних 
адміністрацій нададуть до Мін-
довкілля інформацію щодо попе-
реднього бачення розвитку сис-
теми управління відходами у кож-
ному регіоні, потреби у створенні 
відповідних потужностей та мож-
ливості реалізації потенційних 
проектів.

Міністерство захисту довкіл-
ля та природних ресурсів Украї-
ни https://menr.gov.ua

Міністерство
захисту довкілля
та природних ресурсів
України

У рамках реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного 
середовища Урядом ухвалено важливе 
рішення щодо оптимізації структури 
територіальних та міжрегіональних те-
риторіальних органів Держекоінспекції.

Про це розповів Міністр захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
Роман Абрамовський під час онлайн-
брифінгу за підсумками засідання Уряду.

Зокрема, Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанову «Про утворення 
міжрегіональних територіальних органів 
та ліквідацію територіальних органів 
Державної екологічної інспекції».

Згідно із документом ліквіду-
ються Державні екологічні інспекції у 
Дніпропетровській, Кіровоградській, 
Запорізькій, Херсонській, Миколаївській 
та Одеській областях.

Замість них мають бути утворені три 
міжрегіональних територіальних органи 
Держекоінспекції, а саме:

 ∎ Державна екологічна інспекція 
Придніпровського округу, яка обслуго-
вуватиме Дніпропетровську та Кіровог-
радську області;

 ∎ Державна екологічна інспекція 
Південного округу, що працюватиме 
на території Запорізької та Херсонської 
областей;

 ∎ Державна екологічна інспекція Пів-
денно-Західного округу, яка обслуговува-
тиме Миколаївську та Одеську області.

«Скорочення кількості територіаль-
них органів Держекоінспекції має низку 
переваг. Зокрема, це зменшення бюро-
кратичного апарату, оптимізація витрат 
та можливість перерозподілу коштів на 
виконання заходів контролю.

Крім того, з прийняттям Закону Украї-
ни «Про державний екологічний контр-
оль», проєкт якого вже зареєстрований 
у Верховній Раді України, їх діяльність 
стане ще ефективнішою і сьогоднішня 
реорганізація системи тільки сприятиме 
цьому», - зауважив Роман Абрамовський.

Також на засіданні Уряду прийнято 
постанову «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України з питань 
діяльності Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів».

Документ вносить технічні зміни в 
ключові нормативні акти у сфері захи-
сту довкілля та природних ресурсів, що 
забезпечить ефективну Міністерства та 
виконання покладених на нього завдань.

Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
https://menr.gov.ua
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Закінчення на стор. 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ЮКРЕЙН», 
код ЄДРПОУ 20027449

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізви-
ще, ім’я та по батькові фізичної особи – 
підприємця, ідентифікаційний код або у 
разі відсутності ідентифікаційного коду 
зазначаються паспортні дані (серія, 
номер паспорта, ким і коли виданий 
фізичної особи – підприємця)

1. Інформація про суб’єкта го-
сподарювання

04070, м. Київ, вул. Петра Сагай-
дачного, буд. 16-А; тел.: +38 (044) 
390-88-00.  

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи – підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її ха-
рактеристика, технічні альтерна-
тиви.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Планованою діяльністю передба-
чається реконструкція вантажно-роз-
вантажувального комплексу зернових 
культур ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕ-
ВАТОР» (код ЄДРПОУ 31597675), що 
знаходиться за адресою: Херсонська 
область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, 
вул. Портова, буд. 2А, в частині збіль-
шення потужності по прийманню, 
доробці, зберіганню та відвантаженню 
зерна. Реконструкція даного вантаж-
но-розвантажувального комплексу 
зернових культур буде здійснюватись 
ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН», що використо-
вує вантажно-розвантажувальний 
комплекс зернових культур на підставі 
договору оренди, укладеного між ТОВ 
«АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та 
ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН» 27 лютого 2020 р. 

15 липня 2020 р. загальними збора-
ми учасників ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» було прийнято рішення 
про припинення ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬ-
КИЙ ЕЛЕВАТОР» шляхом приєднання 
до ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН». ТОВ «АДМ 
ЮКРЕЙН» стане єдиним правона-
ступником ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР» після внесення до єди-
ного державного реєстру запису про 
припинення ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР».

В рамках планованої діяльності 
передбачається реконструкція існую-
чої станції розвантаження автомобілів 
та розміщення на території діючого 
підприємства норійної вежі з вузлом 
очищення зерна, силосного складу 
зберігання зерна, газової зерносушар-
ки, нового обладнання для транспорту-
вання зерна, трьох  суднонавантажу-
вальних машин.

Виробнича програма підприємст-
ва з приймання, очищення, сушіння, 
зберігання та відвантаження зернових 
культур після реалізації планованої 
діяльності становитиме 200 000 т/рік.

Технічна альтернатива 1
Технічною альтернативою 1 перед-

бачено розміщення на території діючо-
го підприємства ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬ-
КИЙ ЕЛЕВАТОР» (правонаступником 
якого стане ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН») 
додаткового технологічного облад-
нання та споруд з приймання зернових 
культур з автотранспорту, зберігання в 
силосному складі, обробки (очистка в 
сепараторі та сушіння в газовій зерно-
сушарці) та відвантаження споживачу 
у водний транспорт. Проектоване 
обладнання приєднується до існую-
чого на підприємстві технологічного 
обладнання. 

До складу об’єктів проектуван-
ня входять: реконструкція існуючої 
станції розвантаження автомобілів, 
розміщення транспортних галерей, 
опорної башти, газової сушарки, 
норійної вежі з вузлом очищення зер-
на та блоком бункерів відвантаження 
відходів на автотранспорт, силосів 
вологого зерна, вагів бункерних, трь-
ох суднонавантажувальних машин, 
зерносховища у складі 6 вертикальних 

сталевих силосів,
Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою 2 роз-

глядався варіант відвантаження зер-
нових культур в автотранспорт. Тех-
нічна альтернатива 2 є недоцільною 
з економічної та технологічної точки 
зору, оскільки застосування водного 
транспорту є більш економічно вигід-
нішим за автомобільні перевезення 
за рахунок відносно дешевшої вар-
тості перевезень та високої ванта-
жопідйомності водного транспорту. 
Крім того, при відвантаженні зерна 
в автомобільний транспорт в обсязі 
запланованої виробничої програми 
буде спостерігатися збільшення на-
вантаження на атмосферне повітря за 
рахунок викидів забруднюючих речо-
вин від двигунів внутрішнього згорання 
автотранспорту. 

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої 
діяльності. 

Територіальна альтернатива 1
Реконструкція вантажно-розван-

тажувального комплексу зернових 
культур передбачається на території 
діючого підприємства ТОВ «АДМ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (право-
наступником якого стане ТОВ «АДМ 
ЮКРЕЙН»), що знаходиться за ад-
ресою: Херсонська область, м. Нова 
Каховка, м. Таврійськ, вул. Портова, 
буд. 2А. Земельна ділянка знаходиться 
у власності ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР». Площа існуючої земель-
ної ділянки – 5,6807 га, кадастровий 
номер: 6510770800:02:001:0576, 
цільове призначення: для розміщення і 
експлуатації будівель і споруд річкового 
транспорту. 

Додаткове відведення земельних 
ділянок не передбачається.

Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива не 

розглядається, оскільки реконструк-
ція вантажно-розвантажувального 
комплексу зернових культур перед-
бачається на території діючого під-
приємства.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Метою планованої діяльності є 
збільшення потужності підприємства 
по прийманню, доробці, зберіганню 
та відвантаженню зерна, створення 
додаткових робочих місць, збільшення 
надходжень у місцевий та державний 
бюджет при дотриманні протипожеж-
них, екологічних та санітарно-гігієніч-
них норм.

5. Загальні технічні характе-
ристики, у тому  числі параметри 
планованої  діяльності (потужність, 
довжини, площа, обсяг виробницт-
ва тощо)

Загальна площа існуючої земельної 
ділянки – 5,6807 га.

Виробнича програма підприємст-
ва з приймання, очищення, сушіння, 
зберігання та відвантаження зернових 
культур після реалізації проектних рі-
шень становитиме 200 000 т/рік. 

Продуктивність існуючого облад-
нання для приймання та транспорту-
вання зерна – 100 т/год. Проектована 
продуктивність обладнання з прийман-
ня, перевантаження та транспортуван-
ня зерна – 175 т/год, відвантаження у 
водний транспорт – 350 т/год.

Технологічний процес після про-
вадження проектних рішень з рекон-
струкції вантажно-розвантажувального 
комплексу зернових культур складати-
меться з наступних етапів. 

Надходження зернових культур на 
підприємство передбачено автомо-
більним транспортом з розвантажен-
ням за допомогою трьох станцій роз-
вантаження у завальні ями (2 існуючих, 
1 підлягає реконструкції).

Після розвантаження зернові куль-
тури системою ланцюгових конвеєрів 
та норій поступають до напільних 

складів та/або силосів для зберігання. 
При необхідності зерно очищується 
від домішок у сепараторі БСХ-400. 
Очищення запиленого повітря від се-
паратору здійснюється в батарейному 
циклоні ББЦ-550 з проектною ефектив-
ністю пиловловлення     95 %. Відходи 
очищення накопичуються в бункерах та 
по мірі накопичення відвантажуються в 
автотранспорт. 

Очищені зернові культури систе-
мою конвеєрів та норій потрапляють в 
силоси/ напільні склади на зберігання, 
або, при необхідності, на сушіння в 
проектовану зерносушарку LAW SBC26 
LE2500 продуктивністю 47 т/год, що 
працює на природному газі. 

Висушена зернова сировина за-
вантажується у силоси для зберігання. 
Кожна силосна ємність обладнана 
системою автоматичного вимірювання 
і контролю температури для реєстрації 
підвищення температури продукту. 
Також силоси обладнані датчиками 
рівня і вентиляторами для аерації зер-
нової маси. 

Завантаження сировини на водний 
транспорт здійснюється за допомогою 
двох ліній відвантаження із силосних 
складів за допомогою трьох проекто-
ваних суднонавантажувальних машин. 

Проектоване транспортне облад-
нання має герметичні кожухи, що 
виключає розповсюдження пилу при 
транспортуванні зерна. З метою мінімі-
зації викидів забруднюючих речовин 
передбачено оснащення станції роз-
вантаження автотранспорту, вузлів 
перевантаження, бункерних вагів, 
транспортного обладнання та опера-
тивних бункерів суднонавантажуваль-
них машин аспіраційними системами 
з очищенням запиленого повітря у 
локальних фільтрах з ефективністю 
пиловловлення до 99 %. Крім того, пла-
нованою діяльністю передбачається 
оснащення існуючого обладнання, що 
є джерелом виділення пилу, аспірацій-
ними системами з очищенням аспіра-
ційного повітря у локальних фільтрах. 

Контроль за якістю сировини, що 
приймається і відвантажується,  пе-
редбачено  здійснювати в лабораторії. 
Управління технологічними процесами 
автоматизоване і здійснюється опера-
торами з пультової. 

Для очищення дощових стоків пе-
редбачається влаштування локальних 
очисних споруд.

Час роботи підприємства – цілодо-
бово, 360 днів на рік.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження встанов-

люються згідно нормативам діючого 
законодавства в сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, 
виконання вимог щодо раціонального 
використання природних ресурсів та 
охорони надр, дотримання умов спе-
ціального водокористування.

Санітарно-епідеміологічні обме-
ження – дотримання меж санітарно-
захисних зон, дотримання нормативів 
гранично-допустимих концентра-
цій (ГДК) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі, шумового, 
іонізуючого та радіаційного впливу. 
Обмеженнями впливу на рослинний і 
тваринний світ є законодавчі вимоги 
щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного світу; 
недопустимість погіршення середови-
ща існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; запобі-
гання небажаним змінам природних 
рослинних угруповань та негативному 
впливу на них господарської діяльності. 
Основні обмеження, пов'язані із здійс-
ненням діяльності, стосуються наступ-
них соціальних питань: здоров'я насе-
лення та його безпеки, стурбованості 
людей можливим негативним впливом 
на навколишнє середовище, впливу на 
зони відпочинку, використання земель. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтер-

нативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Згідно з «Державними санітарними 

правилами планування й забудови 
населених пунктів», затвердженими на-
казом Міністерства охорони здоров’я 
України від 19 червня 1996 р. № 173 
(далі ДСП №173 від 19.06.96 р.) для 
елеваторів встановлена нормативна 
санітарно-захисна зона розміром 100 
м. Згідно додатку № 9 ДСП №173 від 
19.06.96 р. нормативна санітарно-за-
хисна зона для морських та річкових 
портів становить 100 м.

Відповідно до п. 5.22 ДСП №173 
від 19.06.96 р. «морські та річкові порти 
слід розміщувати за межами сельбищ-
них територій на відстані не менше 100 
м від житлової забудови при відсутності 
негативного впливу на умови прожи-
вання. При цьому пасажирські причали 
можуть розміщуватись в межах насе-
леного пункту, а перевалочні райони 
водно-транспортного вузла - поза на-
селеним пунктом або на його околиці».

Слід зазначити, що виділення даної 
земельної ділянки для реконструкції та 
розширення Новокаховського річного 
порту було здійснено у 1976 році згідно 
рішення виконавчого комітету Новока-
ховської міської ради від 05.10.1976 р. 
№ 364/19.

Можливість організації норма-
тивної санітарно-захисної зони від 
проектованих джерел викидів підпри-
ємства до найближчої громадської 
забудови відсутня. Фактична відстань 
від крайніх джерел викидів підприєм-
ства до земельної ділянки з цільовим 
призначенням для розміщення та об-
слуговування спортивного комплексу, 
зареєстрованої в державному реєстрі 
прав від 04.12.2014 р.  – становить 55 м. 

По відношенню до житлової забу-
дови нормативна санітарно-захисна 
зона дотримується. 

У зв’язку з вищенаведеним вико-
нується обґрунтування скорочення 
нормативного розміру санітарно-за-
хисної зони для ТОВ «АДМ Таврійський 
елеватор» (правонаступником якого 
стане ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН»), згідно з п. 
5.7 ДСП №173 від 19.06.96 р.

Проммайданчик підприємства 
розташований на березі Каховського 
водосховища, розмір прибережної 
захисної смуги для якого складає 
100 м. Згідно ст.89 «Водного Кодексу 
України» об'єкти, що знаходяться у 
прибережній захисній смузі, можуть 
експлуатуватися, якщо при цьому 
не порушується її режим. Планована 
діяльність ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН» з 
реконструкції вантажно-розвантажу-
вального комплексу зернових культур 
з урахуванням прийнятих технологічних 
рішень не порушуватиме режиму при-
бережної захисної смуги Каховського 
водосховища.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядаються у зв’язку з 
відсутністю територіальної альтер-
нативи 2.

7.  Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної та територіальної 
альтернативи 1

П і д п р и є м с т в о м  Т О В  « А Д М 
ЮКРЕЙН» планується реконструк-
ція вантажно-розвантажувального 
комплексу зернових культур в межах 
існуючої земельної ділянки ТОВ «АДМ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (право-
наступником якого стане ТОВ «АДМ 
ЮКРЕЙН»). Територія має існуюче 
планування, тверді під’їзні дороги і 
шляхи. Розміщення існуючих та проек-
тованих будівель та споруд на території 
підприємства відповідає вимогам про-
типожежних, санітарних, технологічних 
та екологічних норм.

Передбачаються інженерно-ге-
ологічні та геодезичні вишукування 
в необхідному обсязі згідно чинного 
законодавства. Проектні рішення в 
період будівництва та експлуатації 

повинні забезпечувати раціональне 
використання ґрунту, повинні бути 
передбачені заходи проти дії підто-
пленню, просіданню, активізації інших 
екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювані, захисні та компенсаційні 
заходи.

Для очищення дощових стоків 
передбачається влаштування ло-
кальних очисних споруд з подальшим 
відведенням очищених стоків з до-
пустимими показниками у Каховське 
водосховище. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтер-

нативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядаються у зв’язку з від-

сутністю територіальної альтернативи 
2.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля:

щодо технічної та територіальної 
альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяль-
ності на довкілля включають:

- на клімат і мікроклімат: вплив не 
передбачається.

- на атмосферне повітря: потенцій-
ними джерелами впливу планованої 
діяльності на атмосферне повітря є 
процеси приймання, транспортування, 
перевантаження, очищення, сушіння, 
зберігання зернових культур, відван-
таження зерна у водний транспорт, 
відвантаження відходів очищення в ав-
тотранспорт, маневрування автотран-
спорту по майданчику підприємства. З 
метою мінімізації викидів забруднюю-
чих речовин передбачено оснащення 
технологічного обладнання аспірацій-
ними системами з очищенням запи-
леного повітря в пиловловлюючому 
обладнанні. Очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюючих 
речовин на межі санітарно-захисної 
зони, межі житлової та громадської 
забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря 
не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій. 
Під час виконання будівельно-монтаж-
них робіт передбачається незначний 
короткочасний вплив на атмосферне 
повітря при здійсненні земляних, фар-
бувальних, зварювальних робіт, роботі 
спеціалізованої техніки.

- геологічне середовище: вплив не 
передбачається. 

- земельні ресурси, ґрунти: тимча-
совий допустимий вплив під час прове-
дення земляних робіт при реконструк-
ції підприємства.

- водні ресурси: допустимий вплив. 
Забір води з водних об’єктів не перед-
бачається. Для очищення дощових 
стоків передбачається влаштування 
локальних очисних споруд з подаль-
шим відведенням очищених стоків з 
допустимими показниками у Каховське 
водосховище. При експлуатації об'єкта 
планованої діяльності передбачено 
суворе дотримання режиму водного 
об'єкта.

- рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: вплив не передбачається.

- навколишнє соціальне середо-
вище (населення): позитивний вплив. 
Важливим із соціально-економічних 
факторів є поповнення місцевого 
бюджету, забезпечення зайнятості 
місцевого населення.

- техногенне середовище – нега-
тивного впливу на цивільно-житлові 
та промислові об’єкти, наземні та 
підземні споруди, а також на соціальну 
організацію території (включаючи зони 
рекреації та культурні ландшафти) не 
передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтер-

нативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядаються у зв’язку з відсут-

ністю територіальної альтернативи 2.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазна-

чається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автома-

тично 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
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Закінчення на стор. 4.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазна-

чається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автома-

тично 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

Закінчення. Початок на стор. 2.

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазна-

чається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автома-

тично 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

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої кате-
горії 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”)

Планована діяльність ТОВ «АДМ 
ЮКРЕЙН» з реконструкції вантажно-
розвантажувального комплексу зер-
нових культур відноситься до другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, 
а саме абзац 5 п. 10 частини 3 статті 
3 (будівництво перевантажувальних 
терміналів та обладнання для пере-
вантаження різних видів транспорту, 
а також терміналів для різних видів 
транспорту), абзац 15 п. 10 частини 3 
статті 3 (спеціалізовані або річкові тер-
мінали) та п. 13 частини 3 статті 3 (го-
сподарська діяльність, що призводить 
до скидання забруднюючих речовин 
у водні об’єкти) Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійс-
нення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наяв-
ність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

11. Планований обсяг дослід-
жень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності зі ст.6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

Планована суб'єктом господарю-
вання 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: підго-
товку суб'єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої 
діяльності; аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб'єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадсько-
сті під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої ін-
формації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого аб-
зацом 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 дов-

кілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провад-
ження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на дов-
кілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, 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 уповнова-
женим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації,   що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 

оприлюднення цього повідомлення на 
веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповно-
важеному 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 зауваження і пропо-
зиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на дов-
кілля планованої діяльності у 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 бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). 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 про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, 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 

Згідно чинного законодавства 
України 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 Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її 
провадження (згідно пункту 9 статті 9 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту енергетики та еко-
логії Херсонської обласної державної 
адміністрації. 

73026, м. Херсон, пров. Козацький, 
буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.
gov.ua, 

тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевчен-
ко Наталія Ігорівна.

(найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна 
особа)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНЕС», код 
ЄДРПОУ 14113558 

(повне найменування юридич-
ної 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 релігій-
ні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта го-
сподарювання

73000, м. Херсон, вул. Гімназична, 
буд. 36 В, тел: +38 (050) 419-99-40.

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її ха-
рактеристика, технічні альтерна-
тиви*.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Планованою діяльністю передба-
чається реконструкція складу під пере-
валку дизпалива на ТОВ «ХЕРСОНЕС» 
по вул. Гімназична, 36В в м. Херсон.

Обсяг дизельного палива, що пла-
нується до перевалки, становить 61,2 
тис. тон на рік.

Проектні рішення передбачають 
максимальне використання існуючих 
споруд/обладнання з врахуванням їх 
фактичного стану та можливості ви-
користання існуючої інфраструктури з 

метою оптимізації капітальних затрат.

Технічна альтернатива 1.
В рамках планованої діяльності 

передбачається використання двох іс-
нуючих вертикальних сталевих резер-
вуарів, ємністю 5 000 м3 кожен (№№ 
3, 4), станції наливу в автоцистерни 
та мережі технологічних трубопро-
водів для приймання, зберігання та 
відвантаження дизельного палива 
споживачу. Інші існуючі технологічні 
споруди колишнього складу (резер-
вуари №№ 1, 2, залізнична естакада, 
насосна станція з компресорною, 
насосна зливо-наливна) виводяться 
з експлуатації і консервуються.

Резервуари №№ 3, 4 дооблад-
нуються трубопроводом відводу 
парів з резервуарів під час прийому 
дизпалива та необхідним дихальним 
обладнанням.

Приймання дизельного палива 
здійснюватиметься з нафтоналивних 
суден типу «ріка-море» на існуючому 
причалі № 10, відвантаження спожива-
чу – в автотранспорт на реконструйо-
ваному наливному острівцю.

Передбачається реконструкція 
наливного острівця з дообладнанням 
двох наливних комплексів (постів верх-
нього наливу), кожен з яких включає 
насосне обладнання, наливне облад-
нання та вузол обліку, що відповідає 
сучасним законодавчим вимогам.

Для здійснення необхідної опера-
ційної діяльності по перевалці дизпа-
лива передбачається будівництво до-
даткових технологічних трубопроводів: 
на ділянці від резервуарного парку до 
станції наливу в автоцистерни (діа-
метром 219 мм та 159 мм), на ділянці 
від станції наливу в автоцистерни до 
причалу (діаметром 219 мм).

Планованою діяльністю передбача-
ються рішення з пожежогасіння споруд 
складу нафтопродуктів та охолодження 
резервуарів водою.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 

розглядався варіант використання 4-х 
існуючих резервуарів (№№ 1-4),  міст-
кістю 5 000 м3 кожен, для зберігання 
дизельного палива. Дана альтернатива 
була відхилена у зв’язку з безпосеред-
ньою близькістю резервуарів №№ 1, 
2 до паркової зони та неможливістю 
додержання вимог пп. 5.4, 5.5, 5.10, 
«Державних санітарних правил плану-
вання та забудови населених пунктів», 
затверджених наказом МОЗ України № 
173 від 19.06.96 р. 

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1

Реконструкція складу під пере-
валку дизпалива передбачається за 
адресою: м. Херсон, вул. Гімназична, 
36В, на земельній ділянці площею   
1,9422 га з кадастровий номером 
6510136900:25:001:0022 (основний 
майданчик). Станція наливу, що під-
лягає реконструкції, розміщується в 
межах земельної ділянки з кадастровий 
номером 6510136900:25:001:0001. 
Експлуатація земельних ділянок буде 
здійснюватися згідно договорів орен-
ди. Цільове призначення земельних ді-
лянок: для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд підприємств перероб-
ної, машинобудівної та іншої промис-
ловості. Зміна цільового призначення 
земельних ділянок не передбачається.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядалася у зв’язку з наявністю не-
обхідного резервуарного обладнання, 
розташованого в межах орендованої 
ТОВ «ХЕРСОНЕС» земельної ділянки.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Метою реконструкції складу, що 
на даний час не експлуатується, є пе-
репрофілювання його під перевалку 
дизпалива у зв'язку зі змінами попиту 
на ринку нафтопродуктів і відповідною 
зміною номенклатури нафтопродуктів, 
що сприятиме створенню додаткових 
робочих місць, збільшенню надхо-
джень у місцевий та державний бю-
джет, розвитку відповідної інфраструк-
тури при дотриманні протипожежних, 
екологічних та санітарно-гігієнічних 
норм.

 
5. Загальні технічні характе-

ристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

Планованою діяльністю передба-
чається реконструкція складу під пе-
ревалку дизпалива. Реконструйований 
склад нафтопродуктів призначений 
для приймання дизельного палива з 
нафтоналивних суден в резервуарний 
парк, зберігання дизельного палива 
в резервуарному парку та відпуску 
дизпалива споживачу в автоцистерни.

Приймання дизпалива відбувати-
меться на існуючому причалі № 10 з 
нафтоналивних суден типу «ріка-мо-
ре» вантажопідйомністю 5 100 тон 
(місткістю 6 000 м³). Злив дизпалива 

з танкерів відбувається за допомо-
гою насосів танкеру, продуктивністю 
400 – 450 м³/год. По технологічних 
трубопроводах дизпаливо з танкерів 
надходить в резервуарний парк. Для 
зберігання дизпалива передбачається 
використання двох вертикальних ста-
левих резервуарів місткістю 5 000 м³ 
кожен (№№3, 4), які дообладнуються 
трубопроводом відводу парів з резер-
вуарів під час прийому дизпалива та 
необхідним дихальним обладнанням.

Відпуск дизпалива споживачу 
відбувається на станції наливу дизпа-
лива в автоцистерни (місткістю до 40 
м³). Проектом передбачається рекон-
струкція наливного острівця з дооб-
ладнанням двох  наливних комплексів 
(постів верхнього наливу), кожен з яких 
включає насосне обладнання, наливне 
обладнання та вузол обліку, що відпові-
дає сучасним законодавчим вимогам.

Операторна (з апаратною) нової 
станції наливу в автоцистерни перед-
бачається  в окремому приміщенні 
існуючої операторної.

Можливість внутрішньобазових 
перекачок забезпечується насосами 
станції наливу.

Мережа технологічних трубопро-
водів включає: існуючі трубопроводи 
DN 250, DN 400 на ділянці від резер-
вуарного парку до станції наливу в 
автоцистерни; існуючий трубопровід 
DN400 на ділянці від станції наливу в 
автоцистерни до причалу; нові тех-
нологічні трубопроводи на ділянці від  
резервуарного парку до станції наливу 
в автоцистерни (DN 219 та DN 159), на 
ділянці від станції наливу в автоцистер-
ни до причалу (DN 219).
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазна-

чається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автома-

тично 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

Обсяг дизельного палива, що пла-
нується до перевалки, становить 61,2 
тис. тон на рік.

Інженерне забезпечення об’єкту: 
водопостачання – від існуючих мереж 
міського водопроводу, електропоста-
чання – від існуючих міських електро-
мереж. 

Кількість створених робочих місць 
на об’єкті - 10.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо за-

бруднення атмосферного повітря - 
дотримання значень граничнодопусти-
мих концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі насе-
лених пунктів та значень допустимих 
еквівалентних рівнів шуму.

Санітарні обмеження встанов-
люються по загальним санітарним 
нормам - дотримання санітарних 
розривів до забудови міських тери-
торій. Обмеження по впливу на водне 
середовище - дотримання правил екс-
плуатації систем виробничо-дощової 
та господарсько-побутової каналізації. 
Обмеження по впливу на техногенне 
середовище - дотримання охоронних 
зон інженерних комунікацій. 

Обмеженнями впливу на рослин-
ний і тваринний світ є законодавчі ви-
моги щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного світу; 
недопустимість погіршення середови-
ща існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; запобі-
гання небажаним змінам природних 
рослинних угруповань та негативному 
впливу на них господарської діяльності. 

Дотримання норм Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» 
та Закону України «Про охорону архе-
ологічної спадщини», якщо під час про-
ведення будь-яких будівельних робіт  
буде виявлено знахідку  археологічного  
або  історичного  характеру,  викона-
вець робіт  зобов'язаний зупинити їх 
подальше ведення і протягом однієї 
доби  повідомити  про  це  відповідний  
орган  охорони  культурної спадщини, 
на території якого проводяться земляні 
роботи. 

Протипожежні та містобудівні обме-
ження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій», 
ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування 
складів нафти і нафтопродуктів з тис-
ком насичених парів не вище 93,3 кПа».

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Згідно з додатком 6 «Державних 

санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів», затвер-
дженими наказом МОЗ Украйни від 
19.06.1996 р. № 173, нормативна са-
нітарно-захисна зона для видаткових 
та базисних складів зберігання легко-
займистих та паливних рідин становить 
100 м (ІV клас небезпеки). 

Можливість організації норматив-
ної санітарно-захисної зони від проек-
тованих джерел викидів підприємства 
до найближчої житлової та громадської 
забудови відсутня.  Фактична відстань 
від крайніх джерел викидів підприєм-
ства до житлової забудови становить 
80 м, до громадської (паркова зона) 
– 61 м. У зв’язку з цим виконується об-
ґрунтування скорочення нормативного 
розміру санітарно-захисної зони для 
ТОВ «ХЕРСОНЕС» згідно з п. 5.7 ДСП 
№173 від 19.06.96 р. 

Дотримання режиму прибережної 
захисної смуги водних об’єктів. Станція 
наливу дизельного палива в автотран-
спорт, що підлягає реконструкції, роз-
міщена в прибережній захисній смузі  
р. Дніпро, розмір якої складає 100 м. 
Планована діяльність ТОВ «ХЕРСОНЕС» 
з реконструкції складу під перевалку 
дизпалива з урахуванням прийнятих 
технологічних рішень не порушуватиме 
режиму прибережної захисної смуги 

р. Дніпро та відповідатиме вимогам 
Водного Кодексу України. 

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається (див. п. 3).

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки 

території передбачаються з ураху-
ванням інженерно-будівельної оцінки 
території, забезпечення захисту від 
несприятливих природних та антро-
погенних явищ та прогнозу зміни ін-
женерно-геологічних та гідрологічних 
умов при різних видах техногенного 
навантаження. Проектні рішення в 
період будівництва та експлуатації 
повинні забезпечувати раціональне 
використання ґрунту, повинні бути пе-
редбачені заходи протидії просіданню, 
активізації інших екзогенних процесів, 
а також охоронні, відновлювані, захисні 
та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Топографо-геодезичні, інженер-

но-геологічні, гідрологічні та інші ви-
шукування у необхідному обсязі згідно 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається (див. п. 3).

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяль-

ності на довкілля включають:
- на клімат і мікроклімат: вплив не 

передбачається.
- на атмосферне повітря: потенцій-

ними джерелами впливу планованої 
діяльності на атмосферне повітря є 
процеси приймання дизельного пали-
ва з нафтоналивних суден, зберігання в 
двох наземних вертикальних сталевих 
резервуарах та відвантаження спожи-
вачу в автотранспорт за допомогою 
постів верхнього наливу. Резервуари 
обладнуються трубопроводом відводу 
парів з резервуарів під час прийому 
дизпалива та необхідним дихальним 
обладнанням. Очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюючих 
речовин на межі санітарно-захисної 
зони, житлової та громадської забу-
дови не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій. 
Під час виконання будівельно-монтаж-
них робіт передбачається незначний 
короткочасний вплив на атмосферне 
повітря при здійсненні земляних, фар-
бувальних, зварювальних робіт, роботі 
спеціалізованої техніки.

- геологічне середовище: вплив не 
передбачається. 

- земельні ресурси, ґрунти: тим-
часовий допустимий вплив під час 
проведення земляних робіт, запро-
ектовані заходи по охороні ґрунтів від 
забруднення нафтопродуктами.

- водні ресурси: допустимий вплив. 
Забір води з поверхневих та підземних 
водних джерел не передбачається. 
Господарсько-побутові стічні води 
відводяться до мереж міської каналі-
зації. Забруднені виробничо-дощові 
стоки з обвалування резервуарного 
парку після очищення на існуючих 
очисних спорудах поверхневого стоку 
та забруднені поверхневі стоки з май-
данчика наливу дизельного палива в 
автоцистерни вивозяться спеціалізо-
ваними організаціями за договором. 
Незабруднені дощові стоки відводять-
ся до існуючої мережі дощової кана-
лізації   ПрАТ «Херсонський комбінат 
хлібопродуктів». При експлуатації 
об’єкта планованої діяльності перед-
бачено суворе дотримання режиму 
водного об’єкта. 

- рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: вплив не передбачається.

- навколишнє соціальне середо-
вище (населення): позитивний вплив. 
Важливим із соціально-економічних 
факторів є поповнення місцевого 

бюджету, забезпечення зайнятості 
місцевого населення.

- навколишнє техногенне сере-
довище: буде вивчатися додатково і 
відображено у Звіті з ОВД. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 

1. Слід зазначити, що здійснення 
планованої діяльності за технічною 
альтернативою 2 буде мати більш нега-
тивний вплив на атмосферне повітря за 
рахунок експлуатації більшої кількості 
резервуарного обладнання.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядається (див. п. 3).

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об'єктів, які 
можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону Укра-
їни "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить 
до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” 
№ 2059VIII від 23 травня 2017 року: 
частина 3, п. 4, абзац 2 – поверхневе та 
підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 
квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійс-
нення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкіл-
ля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачепле-
них держав)

Підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст.6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

Планована суб'єктом господарю-
вання 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 господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

∎ проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності; аналіз 
уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб'єкт 
господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації; 

∎ надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п'я-
тим цього пункту; 

∎ врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-

чає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати про-

вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, 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 уповнова-
женим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу 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, за-
уваження 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 пропо-
зиції, 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 бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб'єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). 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 про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, 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 рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде 

1. Дозвіл на виконання будівельних 
робіт,

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”),

що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рішення)

2. Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”),

що видається Департаментом 
енергетики та екології Херсонської 
ОДА.

(орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рішення)

3. Інші документи дозвільного ха-
рактеру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження планова-
ної діяльності або подовження строків 
її провадження (згідно пункту 9 статті 
9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департаменту енергетики та еко-
логії Херсонської обласної державної 
адміністрації, 

Відділ оцінки впливу на довкілля та 
поводження з відходами. 

73026, м. Херсон, пров. Козацький, 
буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.
gov.ua, 

тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевчен-
ко Наталія Ігорівна

(найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна 
особа)

Закінчення. Початок на стор. 3.

16 вересня – Міжнародний день 
захисту озонового шару.

Світова спільнота відзначає Між-
народний день збереження озоно-
вого шару – шару атмосфери, який 
фільтрує сонячне проміння та захи-
щає поверхню Землі від шкідливого 
впливу ультрафіолету.

Руйнування озонового шару є од-
нією з наймасштабніших екологічних 
проблем планети. У 1985 році вчені 
виявили першу «озонову діру» над Ан-
тарктидою, а пізніше – над Арктикою.

Науковцями було доведено, що 
такі хімічні речовини, як хлорфто-
рвуглеводні, бромхлорвуглеводні, 
бромистий метил, чотири хлористий 
вуглець знищують озоновий шар.

Мільйони молекул озону руйну-
ються щохвилини і в результаті збіль-
шується кількість ультрафіолетового 
випромінювання, що досягає Землі.

Для того, щоб вплинути на ситуа-
цію, 22 березня 1985 року небайдужа 
світова спільнота прийняла екологіч-
ну угоду – Віденську конвенцію про 
охорону озонового шару.

А 16 вересня 1987 року було 
підписано Монреальський протокол 

про речовини, які руйнують озоно-
вий шар. Уряди практично усіх країн 
світу приєдналися до протоколу і тим 
самим взяли на себе зобов’язання 
із досягнення ключової мети – згор-
тання виробництва та використання 
озоноруйнівних речовин у різних 
секторах промисловості.

Україна у 1985 році підписала, а 
в 1986 році ратифікувала Віденську 
конвенцію про охорону озонового 
шару. На основі Віденської конвенції 
20 вересня 1988 року наша країна 
приєдналася до Монреальського 
протоколу.

 У рамках Монреальського про-
токолу світовій спільноті вдалося 
заборонити виробництво і вжиток 
близько 100 видів хімікатів, що руй-
нують озоновий шар. Багато які з 
цих речовин сприяють глобальному 
потеплінню. В пам'ять про день 
підписання цього стратегічно важли-
вого документа, 19 грудня 1994 року 
Генеральна Асамблея ООН проголо-
сила 16 вересня Міжнародним днем 
захисту озонового шару (Ozone Layer 
Protectional Day).

«ОЗОН ДЛЯ ЖИТТЯ: 35 РОКІВ ЗАХИСТУ ОЗОНОВОГО ШАРУ»
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазна-

чається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автома-

тично 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

Закінчення  на стор. 6.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРА-
ДА ТРЕЙД ГРУП», Код ЄДРПОУ – 
43079409.

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізви-
ще, ім’я та по батькові фізичної особи – 
підприємця, ідентифікаційний код або у 
разі відсутності ідентифікаційного коду 
зазначаються паспортні дані (серія, 
номер паспорта, ким і коли виданий 
фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити 
планову діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта го-
сподарювання

21100, Вінницька обл, м. Вінниця, 
вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел. 
(0432) 504025.

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи – підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Планованою діяльністю ТОВ «АВ-
ТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передбача-
ється:

- розміщення ґрунтозмішуваль-
ної установки ДС-50Б та мобільної 
асфальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р для виробни-
цтва асфальтобетонних сумішей, які 
використовуються при будівництві та 
ремонті автодоріг на земельній ділянці 
Веснянської сільської ради, Микола-
ївського р-ну, Миколаївської обл., за 
межами населеного пункту;

- зміна цільового призначення 
земель сільськогосподарського при-
значення. Нове призначення: землі під 
розміщення та експлуатацію основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості;

- зберігання бітуму у шести резер-
вуарах (5 по 50 м3, 1 - 70 м3) та збе-
рігання бітумної емульсії у резервуарі 
(50 м3);

- поверхневе зберігання дизель-
ного палива в резервуарі об’ємом 30 
м3, для живлення пальника мобільної 
асфальтобетонної установки. 

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність ТОВ «АВТО-

СТРАДА ТРЕЙД ГРУП» полягає в роз-
міщенні  та експлуатації ґрунтозмішу-
вальної установки ДС-50Б та мобільної 
асфальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р.

Ґрунтозмішувальна установка 
безперервної дії ДС-50Б призначена 
для приготування цементно-ґрунто-
вих і бітумно-ґрунтових сумішей, що 
застосовуються в дорожньому будів-
ництві. До складу установки входять: 
установка  ґрунтозмішувальна, конвеєр 
наклонний, цистерна з насосними 
установками, установка насосу води, 
установка насосу бітума, агрегат жи-
влення, живильник, агрегат порошко-
подібних матеріалів, дозатор бітума 
(бітумної емульсії), блок змішування, 
блок управління (кабіна оператора). 
Спосіб приготування ґрунтових сумі-
шей – холодний з попереднім дозуван-
ням компонентів. 

Мобільна асфальтобетонна уста-
новка змішувального типу MARINI 
BETOWER ECO 2000Р, призначена 
для виробництва асфальтобетону. До 
складу асфальтобетонної установки 
входять: живильник (завантажуваль-
но-дозувальні бункери), транспортер 
подачі інертних матеріалів, змішувач, 
сушильний барабан з пальником, 
що працюватиме на дизельному па-
ливі (як резервний вид палива може 
використовуватись природний газ), 
резервуари з бітумом та дизпаливом, 
ємність зберігання мінерального по-
рошку, целюлозної добавки та пилу, 
перекачувальні насоси палива, бітуму, 
котел термомасляний для нагріву біту-

му, бункери готової продукції, склади 
інертних матеріалів. 

На території планованої діяльності 
також передбачено використання 
фронтального навантажувача, заправ-
ного пункту та резервуару з дизпаливом 
для живлення пальника, металооброб-
них верстатів, зварювального облад-
нання та пропан-бутанового різака.

До складу заправного пункту за-
плановані: два наземні резервуари 
для зберігання дизельного палива; 
дві паливно-роздавальні колонки; два 
паливно-роздавальних пістолета, по 
одному на кожній колонці.

Річний обсяг дизельного палива 
для роздачі на транспорт та забез-
печення роботи мобільної асфаль-
тобетонної установки (для живлення 
пальника) – 2428,4 т. 

Планованою діяльністю також 
передбачається використання шести 
резервуарів з бітумом, з них п’ять об’є-
мом 50 м3 кожен та один об’ємом 70 м3 
та резервуару з бітумною емульсією, 
об’ємом 50 м3. Річний обсяг бітуму – 
13200 т, річний обсяг бітумної емульсії 
– 8400 т.

Технічна альтернатива 2.
Планована діяльність ТОВ «АВТО-

СТРАДА ТРЕЙД ГРУП» полягає в роз-
міщенні  та експлуатації ґрунтозмішу-
вальної установки ДС-50Б та мобільної 
асфальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р, для виробни-
цтва асфальтобетонних сумішей, які 
використовуються при будівництві та 
ремонті автодоріг.

Технічні характеристики ґрунтозмі-
шувальної установки ДС-50Б аналогічні 
попередній альтернативі.

Встановлюється асфальтобетон-
на установка типу MARINI BETOWER 
ECO 2000Р, сушильний барабан якої 
працюватиме з використанням іншого 
виду палива, а саме - природного газу. 
Обсяг палива для живлення пальника 
сушильного барабану, складатиме 
2160 тис.м3.

Також в технічній альтернативі буде 
оцінено вплив планованої діяльності 
від фронтального навантажувача, 
заправного пункту, металообробних 
верстатів, зварювального обладнання, 
пропан-бутанового різака та резервуа-
рів з бітумом, аналогічних до технічної 
альтернативи 1.

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1

Підприємством ТОВ «АВТОСТРА-
ДА ТРЕЙД ГРУП» планується взяття 
в оренду земельної ділянки, що зна-
ходиться на території Веснянської 
сільської ради Миколаївського р-ну, 
Миколаївської обл, за межами насе-
леного пункту після зміни її цільового 
призначення. 

Кадастровий номер ділянки – 
4824280400:01:000:0319. Передбаче-
на зміна цільового призначення земель 
сільськогосподарського призначення, 
орієнтовною площею 3,6782 га, на 
землі під розміщення та експлуатацію 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної та іншої 
промисловості.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Підприємством ТОВ «АВТОСТРАДА 
ТРЕЙД ГРУП» розглядається взяття 
в оренду земельної ділянки, що зна-
ходяться на території Веснянської 
сільської ради Миколаївського р-ну, 
Миколаївської обл, за межами насе-
леного пункту. 

Кадастровий номер земельної 
ділянки – 4824280400:08:000:0154. 
Передбачена зміна цільового призна-
чення земель сільськогосподарського 
призначення, орієнтовною площею 
2,8879 га, під землі розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Метою планованої діяльності ТОВ 
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» є вироб-
ництво асфальтобетонних сумішей 
для будівництва та ремонту автодоріг. 
Соціально-економічна необхідність 
планованої діяльності – поліпшення 
дорожніх умов та транспортного об-
слуговування населення, створення 
на дорогах належних умов безпеки 
руху, створення нових робочих місць за 
рахунок працевлаштування місцевого 
населення із забезпеченням сучасних 
умов праці, поповнення місцевого 
бюджету податками. 

Негативним аспектом здійснення 
планованої діяльності буде збільшення 
вантажообігу у обраному регіоні.

Територія розміщення об’єкту 
вільна від безпосередньої близькості 
до об’єктів спортивно-оздоровчого, ку-
рортного і рекреаційного призначення, 
пам’яток архітектури, історії і культури. 

5. Загальні технічні характе-
ристики, у тому  числі параметри 
планованої  діяльності (потужність, 
довжини, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

Планована діяльність передба-
чає розміщення ґрунтозмішувальної 
установки ДС-50Б та мобільної ас-
фальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р на земельній 
ділянці Веснянської сільської ради, Ми-
колаївського р-ну, Миколаївської обл. 
за межами населеного пункту, загаль-
ною площею 3,6782 га, а також зміну 
її цільового призначення на землі для 
розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства.

Ґрунтозмішувальна  установка ДС-
50Б, виробництва ПрАТ «КРЕДМАШ». 
Потужність ґрунтозмішувальної уста-
новки - 200-240 т/год, 240 тис. т/рік 
ґрунтових сумішей.

Технологічний процес полягає в 
наступному: дозування в змішувач 
основної складової продукту – ґрунту, 
а також інших сухих в'яжучих компо-
нентів з витратного бункера; подача 
ґрунту, цементу та рідини (вода або 
рідкі в'яжучі матеріали) з буферної 
цистерни в змішувач безперервної 
дії, де відбувається перемішування 
вихідних матеріалів. Заключний етап 
виробництва ґрунтових сумішей – це 
вивантаження готового продукту зі 
змішувача в автотранспорт споживача.

Мобільна асфальтобетонна уста-
новка MARINI BETOWER ECO 2000Р, 
продуктивністю 160 т/год, 220 тис. т/
рік корпорації FAYAT Group призначена 
для виготовлення асфальтобетонних 
сумішей різних типів, що використо-
вуються в дорожньому та інших видах 
будівництва, які по якості, складу та 
сировині відповідають вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфаль-
тобетонні і асфальтобетон дорожній 
та аеродромний». 

В якості сировини для виробництва 
асфальтобетонних сумішей використо-
вуються щебінь різних фракцій, відсів, 
бітум, мінеральний порошок, целюлоз-
на та полімерна добавки.

Сировина для виробництва до-
ставляється на промисловий май-
данчик вантажним автотранспортом 
по існуючим асфальтним дорогам. 
Тимчасове зберігання сипучої сиро-
вини передбачено на складі сипучих 
матеріалів та в бункерах мінеральної 
сировини. Зберігання бітуму здійс-
нюється в резервуарах, обладнаних 
термомасляним котлом, що працює 
на дизельному паливі, для підігріву 
бітуму перед завантаженням його до 
змішувача. Просушування та нагрів 
кам’яних матеріалів відбувається в 
сушильному барабані. В сушильному 
барабані з сучасним високоефек-
тивним пальником, що працює на 
дизельному паливі/природному газі. 
Пилогазоочисне обладнання пред-
ставлене пиловловлюючим блоком 
– рукавними фільтрами сухого типу в 
кількості 448 шт., загальною площею 

фільтруючої поверхні 663 м2. Кам’яні 
матеріали проходять сортування по 
фракціях в грохоті та подаються до 
змішувача, де проходить їх змішування 
з бітумом, мінеральним порошком та 
модифікатором. Для виготовлення 
модифікованої асфальтобетонної су-
міші використовується універсальна 
автоматична установка целюлозних 
домішок (модифікаторів). Готова ас-
фальтобетонна суміш відвантажується 
споживачу в автотранспорт.

Дистанційне управління мобільною 
установкою забезпечує автоматичне 
дозування мінеральної сировини, 
мінерального порошку та бітуму, їх 
змішування та видачу.

До складу заправного пункту за-
плановані: два наземні резервуари для 
зберігання дизельного палива об’ємом 
по 6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні 
колонки продуктивністю 40 л/хв кожна; 
два паливно-роздавальних пістолета, 
по одному на кожній колонці. 

Для зберігання дизельного палива 
передбачається встановлення назем-
ного резервуару об’ємом 30 м3, який 
забезпечуватиме роботу мобільної ас-
фальтобетонної установки (живлення 
пальника).

Річний обсяг дизельного палива 
для роздачі на транспорт та забезпе-
чення роботи мобільної асфальтобе-
тонної установки (для живлення паль-
ника) – 2428,4 т. У разі використання 
природного газу замість дизельного 
палива для живлення пальника су-
шильного барабану, його річний обсяг 
складатиме 2160 тис.м3. 

Планованою діяльністю також 
передбачається використання шести 
резервуарів з бітумом, з них п’ять об’є-
мом 50 м3 кожен та один об’ємом 70 м3 
та резервуару з бітумною емульсією, 
об’ємом 50 м3. Річний обсяг бітуму – 
13200 т, річний обсяг бітумної емульсії 
– 8400 т.

Підприємством планується взят-
тя в оренду земельної ділянки, що 
знаходиться на території Веснянської 
сільської ради Миколаївського району 
Миколаївської обл., після зміни її цільо-
вого призначення. 

Підприємство працюватиме 270 
днів/рік.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні, санітарно-епідеміоло-

гічні, протипожежні містобудівні та інші 
обмеження планованої діяльності вста-
новлюються згідно діючих державних 
екологічних нормативних документів, 
будівельних, санітарних і протипожеж-
них норм: Законодавства України, вклю-
чаючи Земельний та Водний кодекси 
України, Кодекс України «Про надра», 
Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про 
відходи», «Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя на-
селення», норми НАПБ А.01.001-2014.

Не допускати перевищення гранич-
но допустимих концентрацій хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць, нормативів 
граничнодопустимих викидів забруд-
нюючих речовин із стаціонарних дже-
рел згідно до наказу Мінприроди від 
27.06.2006 р. № 309 та допустимих 
рівнів шуму відповідно до «Державних 
санітарних норм допустимих рівнів 
шуму в приміщеннях житлових та гро-
мадських будинків і на території житло-
вої забудови», затверджених наказом 
МОЗ України від 22.02.2019 р. за № 463. 

Обмеженнями впливу на рослин-
ний і тваринний світ є законодавчі ви-
моги щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного світу; 
недопустимість погіршення середови-
ща існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; запобі-
гання небажаним змінам природних 
рослинних угруповань та негативному 
впливу на них господарської діяльності. 
Забезпечення допустимих рівнів соці-
ального ризику та ризику впливу об’єк-
та на здоров’я та життя населення.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
 
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Дотримуватись нормативного роз-

міру санітарно-захисної зони, яка згідно 
додатку 4 "Державних санітарних пра-
вил планування та забудови населених 
пунктів", затверджених наказом Мініс-
терства охорони здоров'я України від 
19.06.1996 р. № 173, складає 1000 м. 

Планована діяльність передбача-
ється на земельній ділянці за адресою: 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, 
с-ще Весняне, за межами населеного 
пункту. Розмір нормативної санітар-
но-захисної зони дотримується. Згідно 
публічної кадастрової карти України 
на території ділянки відсутні об’єкти 
природно-заповідного фонду. 

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Дотримуватись нормативного 
розміру санітарно-захисної зони, яка 
згідно додатку 4 "Державних санітар-
них правил планування та забудови 
населених пунктів", затверджених 
наказом Міністерства охорони здо-
ров'я України від 19.06.1996 р. № 173, 
складає 1000 м. 

Підприємством розглядається 
взяття в оренду земельної ділянки, 
що знаходиться за адресою: Мико-
лаївська обл., Миколаївський р-н, 
с-ще Весняне, за межами населеного 
пункту. Кадастровий номер ділянки – 
4824280400:08:000:0154.

Розмір нормативної санітарно-за-
хисної зони  не дотримується. Фактич-
на відстань від крайніх джерел викидів 
підприємства до житлової забудови 
становить близько 500 м. У зв’язку з 
цим доцільно виконувати обґрунтуван-
ня скорочення нормативного розміру 
санітарно-захисної зони згідно з п. 5.7 
ДСП №173 від 19.06.96 р.

Згідно публічної кадастрової карти 
України на території ділянки відсутні 
об’єкти природно-заповідного фонду. 

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Встановлення комплексу техноло-

гічного обладнання має здійснюватися 
з урахуванням вимог техніки безпеки 
і виробничої санітарії. Передбачено 
розробку і застосування заходів, 
направлених на запобігання аваріям, 
обмеження їх наслідків та захист людей 
і довкілля від їх впливу. 

Технологічне обладнання завдя-
ки модульній конструкції оснащене 
необхідними кабельними і трубними 
з’єднаннями, вигідно відзначається 
швидким компонуванням на пересув-
них стальних основах і не потребує про-
ведення будівництва на майданчику.

На території земельної ділянки 
будуть розміщуватись будівлі та спо-
руди із збірно-розбірних елементів 
та мобільного обладнання, яке буде 
змонтовано без зняття родючого 
шару ґрунту та без вирубки зелених 
насаджень.

З врахуванням особливостей ді-
лянки розміщення об’єкту для вста-
новлення обладнання передбачені 
наступні етапи еколого-інженерної 
підготовки території:

- вивезення уламків від існуючих 
споруд під запроектований майданчик 
на полігон відходів; 

- монтаж бетонних плит для влаш-
тування фундаменту під технологічне 
обладнання;

- влаштування технологічного 
обладнання;

- під’єднання дільниці до існуючих 
інженерних мереж;

- удосконалення дорожнього по-
криття після проведення монтажних 
робіт;

- забезпечення дотримання проти-
пожежних вимог за рахунок відповід-
ного інженерного оснащення дільниці;



Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України наголошує на передчасності виключення з Червоної 

книги України окремих видів судинних рослин, які деякі експерти 
та громадські організації пропонують скоротити з переліку. Вва-

жаємо за необхідне провести додаткові наукові 
дослідження стану популяцій та динаміки ареалів 
таких видів. У зв’язку з чим, Міндовкілля зверну-
лось з відповідним листом до Національної комісії 
з питань Червоної книги України та Національної 
академії наук України.

Зазначимо, що наразі проводиться робота з 
підготовки четвертої редакції видання Червоної 
книги України.

Відповідно до законодавства, пропозиції щодо 
включення або виключення видів тваринного та 
рослинного світу можуть вносити науково-дослідні 
установи, державні та громадські організації, а також 
окремі фахівці та вчені.

Усі пропозиції мають бути науково обґрунтова-
ними, а їх аналіз та узагальнення проводитись Націо-
нальною комісією з питань Червоної книги України.

Так, 10 вересня 2020 року у Міндовкіллі була 
проведена нарада, де булі обговорені питання чер-

гового видання Червоної книги та змісту переліків видів тварин, 
рослин та грибів, що пропонується до неї включити або виклю-
чити. У заході взяли участь представники Інституту зоології ім. І.І. 
Шмальгаузена НАН України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України, Державне Агентство Рибного Господарства України 
та громадських організацій

Що вирішили? 
- продовжити роботу із формування переліку видів тварин, 

рослин та грибів для їх затвердження в установленому порядку 
та включення до четвертого видання Червоної книги України на 
засадах відкритості, прозорості і залучення компетентних фахівців; 

- створити робочу групу, завданням якої буде напрацювання 
змін до законодавства з питань збереження видів, що перебувають 
під загрозою зникнення. 

Додатково обговорено питання щодо ведення Червоної книги 
України, фінансування досліджень видів тварин, рослин та грибів, 
що перебувають під загрозою зникнення, а також підготовки, 
формату і строків четвертого видання Червоної книги України.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
https://menr.gov.ua

МІНДОВКІЛЛЯ НАГОЛОШУЄ НА ПЕРЕДЧАСНОСТІ ВИКЛЮЧЕННЯ 
З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазна-

чається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автома-

тично 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
Закінчення. Початок на стор.5.

- вивезення утворених відходів з 
території об’єкта.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Топографо-геодезичні, інженер-
но-геологічні, гідрологічні та інші вишу-
кування у необхідному обсязі згідно чин-
ного законодавства. Проектні рішення в 
період об’єкта експлуатації повинні за-
безпечувати раціональне використання 
ґрунту, повинні бути передбачені заходи 
протидії підтопленню, просіданню, ак-
тивізації інших екзогенних процесів, а 
також охоронні, відновлювані, захисні 
та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Аналогічні територіальній альтер-
нативі 1.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не 

передбачається. 
Повітряне середовище: джерела-

ми впливу на повітряне середовище 
є: місця розвантаження, зберігання, 
завантаження, пересипання сирови-
ни; живильний агрегат, транспортерні 
стрічки, сушильний барабан, резер-
вуари зберігання бітуму, змішувальні 
установки, місця відвантаження готової 
продукції, заправний пункт та резер-
вуари з дизпаливом, металообробний 
верстат, зварювальне обладнання та 
пропан-бутановий різак.

З урахуванням реалізації приро-
доохоронних заходів та потужності 
пилогазоочисного обладнання, вплив 
підприємства характеризується як 
допустимий. 

Водне середовище: допустимий 
вплив. Водопостачання на питні потре-
би – привозна вода, забезпечення во-
дою для санітарно-гігієнічних та вироб-
ничих потреб планується здійснювати 
з підземних джерел водопостачання 
та за договором на водопостачання 
від іншого суб’єкта господарювання. 
Не передбачається скиду стічних у во-
дойми та потрапляння у ґрунтові води. 

Геологічне середовище: вплив не 
передбачається.

Ґрунти, земельні ресурси: мож-
ливий незначний механічний вплив в 
процесі монтажу устаткування, при 
цьому погіршення показників фізи-
ко-механічних властивостей ґрунтів не 
відбуватиметься. Заплановані заходи 
по охороні ґрунтів від забруднення 
нафтопродуктами.

Передачу земель с-г призначен-
ня у тимчасове користування буде 
здійснено із земель запасу. Вилучені 

землі згідно ст. 22 Земельного кодексу 
України належать до несільськогоспо-
дарських угідь (землі під господар-
ськими будівлями і дворами), отже на 
етапі вилучення вже є антропогенно 
зміненими. Рекультивація землі не 
проводитиметься.

Рослинний і тваринний світ та 
об’єкти природно-заповідного фонду: 
вплив не передбачається. 

Навколишнє соціальне середови-
ще: поліпшення дорожніх умов та тран-
спортного обслуговування населення, 
створення на дорогах належних умов 
безпеки руху, підвищення зайнятості 
місцевого населення, збільшення 
відрахувань з прибутку у місцевий 
бюджет тощо.

Навколишнє техногенне середо-
вище: в районі розміщення планованої 
діяльності відсутні пам’ятки архітекту-
ри, історії, культури, зони рекреації та 
об’єкти природно-заповідного фонду.

Вплив на довкілля, здоров’я та 
умови проживання населення - в ме-
жах доступних нормативних значень. 
Передбачені технологічні рішення, ме-
тоди керування та застосовані заходи 
забезпечують дотримання норм діючо-
го природоохоронного та санітарного 
законодавства.

Розповсюдження шуму в межах ви-
робничого майданчика і встановленої 
СЗЗ  не перевищуватиме допустимих 
значень.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічний технічній альтернативі 

1. Слід зазначити, що вплив на атмос-
ферне повітря за рахунок використання 
іншого виду палива буде меншим.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Аналогічний технічній альтерна-
тиві 1.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Аналогічний технічній альтернативі 
1. Слід зазначити, що розмір норма-
тивної санітарно-захисної зони не 
дотримується. У зв’язку з цим доцільно 
виконувати обґрунтування скорочення 
нормативного розміру санітарно-за-
хисної зони згідно з п. 5.7 ДСП №173 
від 19.06.96 р.

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з розміщення 
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б 
та мобільної асфальтобетонної уста-
новки MARINI BETOWER ECO 2000Р на 
земельній ділянці Веснянської сільської 
ради, Миколаївського р-ну, Микола-
ївської обл., за межами населеного 

пункту, загальною площею 3,6782 га, 
а також зміна її цільового призначення, 
відноситься до другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (згідно п. 
2 - зміна цільового призначення земель 
сільськогосподарського призначення 
(якщо нове призначення відноситься 
хоча б до одного виду діяльності, за-
значеного у частинах другій та третій 
цієї статті) та зміна цільового при-
значення особливо цінних земель; п. 
4 - зберігання та переробка вуглевод-
невої сировини (газу природного, газу 
сланцевих товщ, газу, розчиненого у 
нафті, газу центрально-басейнового 
типу, газу (метану) вугільних родовищ, 
конденсату, нафти, бітуму нафтового, 
скрапленого газу); поверхневе та під-
земне зберігання викопного палива чи 
продуктів їх переробки на площі 500 
квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше та п.11 - споруди 
для виробництва штучних мінеральних 
волокон, виробництво екструдованого 
пінополістиролу, утеплювачів, асфаль-
тобетону ч. 3 статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»; 2059-
VIII від 23 травня 2017 року).

10. Наявність підстав для здійс-
нення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може 
зазнати негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

11. Планований обсяг дослід-
жень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності зі ст.6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості

Планована суб'єктом господарю-
вання 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: підго-
товку суб'єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої 
діяльності; аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб'єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого аб-
зацом 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 до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, 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 уповнова-
женим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропо-
зиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації,   що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповно-
важеному 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 зауваження і пропо-
зиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності у 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 бу-
дуть 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 про-
позиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональ-
них 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. Де-
тальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Згідно чинного законодавства 
України рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде: 

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами,

(вид рішення, згідно частини 1 
статті 11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

що видається Управлінням екології 
та природних ресурсів Миколаївської 
ОДА.

(орган, до повноважень якого на-
лежить прийняття цього рішення)

 Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, (схваленій) рішенням про 
провадження планованої діяльності 
або подовження строків її провадження 
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Управління екології та природних 
ресурсів Миколаївської обласної дер-
жавної адміністрації, 54029, м. Ми-
колаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@
mk.gov.ua, тел. +380 512 46-04-27. 

(найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна 
особа)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД БЛЕСК», 
доводить до відома громадськості 
про намір отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин (далі ЗР) 
в атмосферне повітря для ТОВ «ТД 
БЛЕСК», що розміщується за адре-
сою: 73036, Херсонська область, м. 
Херсон, вул. Перекопська, 169.

ТОВ «ТД БЛЕСК» спеціалізується 
на виробництві виробів із дроту, лан-
цюгів і пружин. 

Внаслідок діяльності промпло-
щадки в атмосферне повітря вики-
даються: недиференційований за 
складом пил, кислота оцтова, ву-
глецю оксид, азоту діоксид, фенол, 
вуглеводні насичені, заліза оксид, 

марганець та його сполуки, кремнію 
діоксид, титану діоксид, пил метале-
вий, пил абразивний, синтетичний 
миючий засіб, стирол, натрію карбо-
нат, формальдегід, бутилацетат, ети-
лацетат, спирт бутиловий, бензол, 
толуол, ксилол, азоту оксид, вуглецю 
діоксид та метан.

Викиди при роботі промплощадки 

не призводять до перевищення ГДК 
в атмосферному повітрі населених 
пунктів, встановлених Міністерством 
охорони здоров’я України.

З зауваженнями та пропозиціями 
звертатися на протязі місяця з дня 
публікації до Херсонської облдер-
жадміністрації за адресою: м. Херсон, 
пл.Свободи, 1.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО НІМІРУ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЧИХ РЕЧОВИН 

Юннат – це скорочення слів юний натураліст. А чи знаєте ви, 
хто ж такі юні натуралісти? Перші юннати з’явились майже сто років 
тому. Юні натуралісти – це діти і не тільки, які вивчають, оберігають 
та досліджують природу – так говорить тлумачний словник. 

Цього ювілейного 2020 року якраз виповнюється 95 річниця 
формування юннатівського руху в Україні та 75 річниця юннатівсь-
кого руху на Херсонщині. 

 Перші паростки юннатівського руху на Херсонщині з'являються 
у далекому повоєнному 1945 році у м. Херсоні, коли 8 червня ви-
конавчий комітет Херсонської обласної Ради народних депутатів 
прийняв рішення про організацію в м. Херсоні обласної дитячої 
технічної та сільськогосподарської станції (облДТСГС) при облас-
ному відділі народної освіти для надання методичної допомоги 
шкільним гурткам, клубам, палацам піонерів, хатам колгоспних 
дітей з 12-ма штатними одиницями і фондом заробітної плати в 25 
тис. карбованців.

При сільськогосподарській станції було створено дві лабора-
торії: ботаніко-рослинницька і початкових класів, де працювало по 
два гуртки в складі 25 учнів.

15 грудня 1954 року організовано роботу Херсонської обласної 
станції юних натуралістів.

Впродовж 1960-80 років в області розпочинають свою роботу 6 
районних та 2 міських станцій юних натуралістів: Каховська міськ-
СЮН (1954 р.), Скадовська (1967 р.), Нижньосірогозька (1969), 
Голопристанська (1976), Білозерська (1984 р.), Новотроїцька 
райСЮН (1986 р.), Новокаховська міськСЮН (1986 р.), Генічеська 
райСЮН (1992 р.).

У 1951 році в області пройшов перший зліт юних натуралістів, в 
якому брали участь 300 юннатів. 

В червні 1956 року проведено огляд роботи навчально-до-
слідних земельних ділянок і куточків живої природи. На цей час 
у школах та позашкільних закладах області діє 292 гуртки (в них 
3744 школярі). 

У 70-х роках юннатівських рух на Херсонщині вийшов на нові 
якісні орбіти: розпочали свою діяльність 546 юнсекцій, 2783 загони 
«зелених» патрулів, 78 сигнальних постів, 17 загонів по ерозії грунтів.

Приділяється велика увага трудовому вихованню та орієнтації 
на сільськогосподарські професії.

Популярними є гуртки: юні квітникарі, рослинники, тваринники, 
гуртки трактористів-комбайнерів, агрохіміків, садівників, рільників, 
овочівників, голубоводів та генетиків-селекціонерів, біохіміків, аг-
рохіміків, зоологів та бджолярів .

Станціями натуралістів надається методична допомога школам 
з організації навчально-дослідницьких ділянок, навчально-вироб-
ничих бригад, навчально-дослідної роботи. 

В багатьох школах області з’являються теплиці і крільчатники. 
ведеться робота по заготівлі та реалізації рослинної лікарської 
сировини.

Учнівські виробничі бригади працювали у кожній середній школі 
Білозерського, Голопристанського, Нижньосірогозького районів. 
Робота організовується у «ланках», «бригадах», на «шкільному», 
«сімейному підрядах», укладаються договори з радгоспами.

В області розпочинають свою роботу «Голубі патрулі» (Ново-
каховська міськ СЮН, Голопристанська, Білозерська, Скадовська 
рай СЮН).

Ось така історична довідка про формування юннатівського 
руху на Херсонщині. І так як цього року планувалось святкування 
провести в травні місяці, то втрутився коронавірус та трішки змінив 
наші плани. 

Педагогами закладу було розроблено Положення про про-
ведення саме в період карантину обласної дистанційної акції «Я 
– юннат!», головною метою акції є популяризації засад екологічно-
доцільної поведінки, узагальнення досвіду педагогів, любителів 
природи, активістів та учнівської молоді щодо здобутків у справі 
екологічної просвіти та збереження природних ресурсів, форму-
вання екологічної свідомості, екологічної компетентності та засад 
раціонального природокористування. Проходила вона з 22 квітня 
по 22 травня 2020 року.

Учасниками акції стали ветерани юннатівського руху, педагоги 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти, вихованці за-
гальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, творчі учнівські 
об'єднання. Роботи надсилались за номінаціями: «Мої юннатівські 

спогади» - 21 учасник, «Мої юннатівські вчинки» - 18 учасників, «Су-
часні дії щодо покращення довкілля» - 15 учасників та «Мій погляд 
у майбутнє» - 4 учасники. Всього до оргкомітету надійшло 58 робіт 
з Білозерського, Великоолександрівського, Верхньорогачицького, 
Голопристанського, Горностаївського, Чаплинського, Каховсько-
го, Новотроїцького, Скадовського, селищних рад Асканія-Нова, 
Малокопанівської, Костянтинівської, міст Каховки, Нової Каховки, 
Херсона. 

Всі роботи були опубліковані в соціальній сітці Facebook. Кращі 
роботи були розміщенні на офіційних Інтернет-ресурсах Національ-
ного еколого-натуралістичний Центру учнівської молоді, біосферно-
го заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна та проходили 
голосування. Роботи, які отримали найбільше голосів та отримали 
найбільшу кількість схвальних відгуків у соціальних мережах були 
відзначені як найкращі:

- Гавриленко Тетяну Павлівну, учителя Старосільської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району, 
керівника гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

- Ухову Олену Павлівну, ветерана юннатівського руху;
- Кузьмічову Марину, здобувача освіти 9 класу Малокопанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Малокопанівської сільської 
ради;

- Карпенко Єлизавету, вихованку гуртка «Юний дослідник» 
станції юних натуралістів Каховської міської ради;

- Скибу Інну Миколаївну, учителя КЗ «Східненська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району, керівнику екологічного гуртка «Зелений гомін»; 

- Ташкевич Людмилу Олексіївну, учителя опорного закладу 
- навчально-виховний комплекс Асканія-Нова "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - позашкільний 
навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради;

- Третьякова Олега Віталійовича, студента ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрно-економічний університет», випускника кому-
нального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

Лише деякі з низ змогли бути присутніми на нагороджені під час 
урочистості, присвяченої святкуванню 75- річниці КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 
та юннатівського руху в Херсонській області, а саме – Ухова О.П., 
Гавриленко Т.П та Третьяков Олег.

Мені дуже приємно, що вихованці мого гуртка «Тварини в нашо-
му житті» для конкурсу надали роботу за темою «Врятуймо вікову 
сосну разом!» у номінації «Мої юннатівські вчинки» та стали призе-
рами і що наша справа не є марною, за нашим поданням херсонська 
вікова сосна, яка росте у місті Херсоні за адресою, вул. Л. Толстого, 9 
внесена до списку «Перспективні заповідні об’єкти Херсонської об-
ласті» видавничого дому «Гельветика», 2020 за редакцією Мойсієнко 
І.І, Ходосовцева О.Є., Пилипенко І.О., Бойко М.Ф., Мальчикової Д.С., 
Клименко В.М., Пономарьової А.А. Захарової М.Я., Дармостук В.В. 
у категорії ПЗФ як ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 
та потребує розробки  та наукового обґрунтування. Екземпляр цього 
видання люб’язно був подарований нам на урочистому засіданні з 
нагоди ювілею викладачами Херсонського державного університету 
Мойсієнком І.І. та Ходосовцевим О.Є.

 За 12 років роботи у даному закладі мої вихованці описували 
базу зеленого туризму «Марійкина садиба», розробляли маршрут 
екологічної стежки на Потьомкінському острові у Гідропарку та вив-
чали видовий склад птахів Херсонщини. З нагоди ювілею, приємно 
згадати також поіменно своїх вихованців, які іще є вихованцями і 
які вже давно продовжують свій життєвий шлях та дитячим захо-
пленням - була любов до природи: Коваленко Вікторію. Асауленко 
Артема, Штейнер Марію, Захарову Марію, Онищенко Анастасію, 
Осадчу Аліну, Величко Наталію, Сушкова Кирила, Капустіну Світла-
ну, Продченко Віолетту, Борщик Анастасію, Малу Аміну, Рассказова 
Кирила, Приходько Анастасію і повірте, що лише краплинка списку 
вихованців.

Я вдячна своєму класному керівникові Смолі Людмилі Федорівні 
за любов до природи, своїй найпершій вчительці - Худченко Кате-
рині Олександрівні, яких, нажаль вже немає з нами та своїй рідній 

матусі - Гранченко Вірі Григорівні. На теренах роботи у еколого-на-
туралістичному Центру моїми педагогами були мої колеги, старші 
наставники – Ухова Олена Павлівна, Біднина Ніна Тимофіївна, Зубко 
Тетяна Василівна, Поштаренко Олена Трифонівна, Лихота Ніна 
Миколаївна, Борисенко Марія Петрівна, Палічева Галина Віталіївна, 
Хижняк Олександра Олександрівна, Тібаєіу Світлану Євгеновну та 
багато, багато інших вмілих організаторів юннатівських починань.

Отож підсумком цієї великої роботи став ювілейний Зліт юних 
натуралістів Херсонщини, який відбувся 04 вересня 2020 року, 
присвячений святкуванню 75 річниці з дня заснування комуналь-
ного закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської обласної ради  та юннатівського руху в Хер-
сонській області.

Особисто привітати юннатів завітали почесні гості: Василь 
Зеленчук – перший заступник голови Херсонської обласної ради, 
Галина Толубець – депутат обласної ради, Юрій Рожков – депутат 
обласної ради, Володимир Сальдо – депутат міської ради, Юлія 
Румянцева - головний спеціаліст відділу позашкільної та спеціальної 
освіти управління освіти і науки Херсонської обласної державної 
адміністрації, Михайло Линецький - депутат Херсонської міської 
ради, директор Департаменту реалізації гуманітарної політики 
Херсонської обласної державної адміністрації, Галина Литвиненко – 
заступник начальника організаційного відділу виконавчого комітету 
Херсонської обласної ради, Ірина Ноздріна – головний спеціаліст 
управління освіти і науки Херсонської міської ради, Лариса Поліщук 
- голова Херсонської міської організації Профспілки працівників 
освіти і науки України, Сергій Осипенко - директор з науки науко-
во-виробничого підприємства «Інститут «ТЕКМАШ», а також інші 
представники організацій, навчальних закладів та установ, що вже 
багато років співпрацюють з Центром та підтримують юннатівський 
рух на Херсонщині.

Крім присутніх, завдяки онлайн – трансляції, до ювілейного 
зльоту приєдналися представники позашкільних закладів еколо-
го-натуралістичної освіти з різних куточків України на чолі з Вер-
бицьким Володимиром Валентиновичем - доктором педагогічних 
наук, професором, академіком Академії наук вищої освіти України, 
директором Національного еколого-натуралістичного Центр уч-
нівської молоді міністерства освіти і науки України. Під час зльоту 
було проведено три заходи: «Юннатівський вогник», «Урочистий 
пленум» та екскурсія на катері - «Природні таємниці плавнів Дніпра».

Гостей гостинно зустрів колектив дітей та досвідчених педаго-
гів. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією захід було проведено із 
дотриманням усіх карантинних вимог: вимірюванням температури, 
обробкою рук та масковим режимом. Захід проходив на подвір’ї 
закладу, де було облаштовано сцену. Старанно прибрані ділянки 
з підготовленими фотозонами, учнівська теплиця, музей хліба та 
улюбленці живого куточка чекали гостей. Не дарма в народі гово-
рять: «Вдома і стіни допомагають». В дарунок від гостей отримали 
багато подарунків: книг, картин, квітів, корзин з фруктами, зокрема 
і корм, нову клітку для птахів. 

Проте хочеться закликати небайдужих городян, підприємців, 
підтримувати наш колектив, адже ми бюджетний заклад і більше 
30-ти видів тварин є на балансі нашого закладу, за якими щодня 
необхідний догляд, облаштування їх житла та опіка за їх життям та 
здоров’ям. 

Завдяки злагодженим діям педагогічного колективу, на чолі з 
директоркою Ельвірою Вітренко захід пройшов на високому ор-
ганізаційному рівні панувала святкова атмосфера тепла, затишку, 
добра і радості. 

Нинішній колектив вдячний всім колишнім керівникам, праців-
никам закладу за великий і безцінний досвід, за все те добре, чому 
вони нас навчали прикладом відданості справі виховання дітей, 
оминаючи час і простір.

Маємо велику надію, що юннатівський вогник буде багато 
років горіти і далі, зігріваючи серця тих, хто з гордістю носить ім’я 
«Юннат».

Інна Коваленко, методист, керівник гуртка «Тварини в нашому 
житті» КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської області

ЮННАТ – ЦЕ ДІАГНОЗ НА ВСЕ ЖИТТЯ
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ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А; 

тел/факс: (0552) 455-255; 
моб. (050) 026-04-01; 

e-mail: digest@emgroup.net.ua
www.emgroup.net.ua

Шановний партнер!
Реквізити нашої компанії:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
Директор Коваленко Вікторія Вікторівна, 
діє згідно Статуту
Юридична адреса: 73000, Херсонська обл., 
м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А
Фактична адреса: 73000, Україна, 
м. Херсон, вул. О. Гончара , 9, офіс 302-303
Поштова скринька: 73003, м. Херсон, а.с. № 155
e-mail: ks.office@emgroup.net.ua

Контактні телефони офісу: тел./факс 
(0552) 455-255, (050) 026-04-01
ЄДРПОУ 41655832
IBAN UA803003460000026001095939301
в АТ «Альфа-Банк» МФО 300346
ІПН 416558321034
Платник податку на прибуток за загальних умовах.
Витяг з Реєстру платників ПДВ № 1721034500406
Із зауваженнями та пропозиціями 
просимо звертатися до директора 
за моб. (096) 01-33-999, Вікторія Коваленко

Науково-виробниче, екологічне, 
інформаційне видання “EMGROUP DIGEST” 

Редактор, відповідальний за випуск:  
Вікторія Коваленко

Віддруковано з готових фотоформ 
ПрАТ «Херсонська міська друкарня», 

вул. Університетська (40 років Жовтня), 31, 
т. 0(552) 41-13-33. Підпи   са   но до друку 07.09.2020. 
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. 
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Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”

n Тираж - 1000 екземплярів;
n Періодичність виходу - 2 рази на місяць;

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення 
про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження 

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ 
Ви можете обрати один із можливих 
модулів в газеті форматом А3, 
1/1 А3 – ціла полоса – 4000 грн 
1/2 А3 – половина полоси – 2000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 1000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 500 грн 
1/16 А3 – шістнадцята частина – 250 грн 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», повідомляємо, що з липня 2020 року наша компанія видає 

2 друкованих засоби масової інформації – газети, загальнодержавного значення, екологічного напрямку:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»
НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ 
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert  або 1/8 А3 gorizont – 
восьма частина полоси – 500 грн

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ. Свідоцтво про державну реєстрацію буде надано по запиту. Умови оплати: 100% передоплата.  
Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах. Із зауваженнями і пропозиціями звертатись до директора – Коваленко Вікторія, (096) 01-33-999. 

n Формат - 8 листів, А3;
n Розповсюдження - безкоштовне.

ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС:  ПЕРШЕ ВІДПРАЦЬОВАНЕ  ЯДЕРНЕ 
ПАЛИВО ПОПРЯМУВАЛО У «СУХЕ» СХОВИЩЕ

© Фото ДСП «Чорнобильська АЕС»

«Початок «гарячих» випробувань 
та перевезення відпрацьованого 
ядерного палива до сховища «су-
хого» типу – важлива подія, на яку 
чекала не тільки Україна, а й наші 
міжнародні партнери, які підтриму-
ють нашу країну під час зняття ЧАЕС 
із експлуатації та перетворення 
об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему.

Хочу ще раз подякувати усім 
профільним українським інститу-
ціям за злагоджену та ефективну 
роботу, донорам Рахунку ядер-
ної безпеки ЄБРР за фінансову 
підтримку та підрядникам, які 
працювали в карантинних умовах. 
Персоналу ЧАЕС бажаю успішного, 
і, головне, безпечного проведення 
«гарячих» випробувань», - заявив 
Міністр захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Роман 
Абрамовський.

Також Міністр додав, що без-
пека – найважливіший аспект, 
якого треба дотримуватися під час 
проведення будь-якої діяльності. 
А введення сховища «сухого» типу 
в експлуатацію дозволить надійно 
зберігати відпрацьоване ядерне 

паливо ЧАЕС протягом найближчих 
100 років.

Як зазначив в.о. генерального 
директора ДСП «Чорнобильська 
АЕС» Володимир Пєсков, початку 
«гарячих» випробувань переду-
вала тривала підготовча робота. 
Поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом в обох схо-
вищах та його транспортування 
– це комплекс досить серйозних 
взаємопов'язаних операцій, а самі 
«гарячі» випробування – це важ-
ливий технологічний процес, який 
тепер буде виконуватись із реаль-
ними відпрацьованими збірками, а 
не їх імітаторами.

Нагадаємо, що перевезення 
відпрацьованого ядерного палива 
відбувається у рамках окремого 
дозволу на введення в експлуата-
цію ядерної установки — сховища 
відпрацьованого ядерного палива 
СВЯП-2, який було надано Держав-
ною інспекцією ядерного регулю-
вання України.

 
Міністерство захисту довкілля 

та природних ресурсів України 
https://menr.gov.ua

Міндовкілля працює над ство-
ренням відкритої бази даних 
державного кадастру територій 
та об’єктів ПЗФ.

У Міндовкіллі обговорили 
прототип відкритої бази даних 
державного кадастру територій 
та об’єктів природно-заповідного 
фонду України.

Що включатиме база?
Інформаційні шари меж при-

родно-заповідного фонду, функ-
ціонального зонування, користу-
вачів та власників земельних ре-
сурсів, даних по біорізноманіттю, 
рекреаційних ресурсів тощо.

Як буде адаптована?
До аналогічних європейських. 

Це дозволить забезпечити обмін 
інформацією про біорізноманіт-
тя в європейському просторі, 
відобразити дані в міжнародних 
відкритих інформаційних систе-
мах природоохоронних територій.

Також буде встановлено про-
цедури обміну даними між іншими 
державними базами даних та 
заінтересованими сторонами. 
Це покращить способи введення, 
зберігання, доступу, управління та 
поширення даних.

Міністр захисту довкілля та 
природних ресурсів України Ро-
ман Абрамовський зазначив, що 
треба розробити максимально 
зручний інтерфейс для користу-
вачів та створити її англомовну 
версію. Для того, щоб українець 

та іноземець легко змогли отри-
мати необхідну інформацію про 
заповідні території.

Нагадаємо, що станом на 1 
січня 2020 року в Україні нарахо-
вується 8 тис. 512 територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду загальною площею 4,418 
млн га, а це 6,77% площі країни.

У 2019 році кількість об’єктів 
та територій природно-заповід-
ного фонду збільшено на 116 
одиниці площею 94224,2 га.

Стратегією регіонального 
розвитку 2021-2027 передбачено 
збільшити природно-заповідний 
фонд до 15 %.

Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
https://menr.gov.ua

МІНДОВКІЛЛЯ ПРАЦЮЄ НАД СТВОРЕННЯМ ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ 
ДЕРЖАВНОГО КАДАСТРУ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ


