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Згідно інформації Міністерства 
захисту довкілля та природ-
них ресурсів України, з ме-
тою уникнення помилок при 

оформленні:
- повідомлення про плановану 

діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля;

- оголошення про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

- звіту з оцінки впливу на довкілля 
в процесі здійснення оцінки впливу на 
довкілля.

Звертаємо увагу, суб’єктів го-
сподарювання, на наступне!

1) У Повідомленні про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля та Оголошенні про початок 

громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля обов’язково має 
бути витримана форма. Заборонено 
змінювати порядок надання інформа-
ції, не додавати зайвої інформації, що 
не передбачена додатками 2 та 3 до 
Постанови КМУ № 1026.

2) 17 вересня 2020 року набула 
чинності постанова Кабінету Міністрів 
України від 14 вересня 2020 року № 
824 «Про внесення змін у додатки 2 і 
3 до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля». Наголошуємо, 
що Повідомлення про плановану ді-
яльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля, та Оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля обов’язково 

оформлювати відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 верес-
ня 2020 року № 824. 

3) Повідомлення про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля, має містити виправдані 
альтернативи (одна з виправданих 
альтернатив географічного та/або 
технологічного характеру має бути 
обов'язково). Опис планованої ді-
яльності та місця її провадження не є 
альтернативним варіантом. Технічна 
чи територіальна альтернатива є 
обов'язковою вимогою при розробці 
Звіту з ОВД відповідно до статті 6 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Також, у пунктах 2, 3, 6, 7, 
8 має бути наданий опис всіх альтер-
натив, які передбачені додатком 2 до 
Постанови КМУ № 1026.

4) Звіт з оцінки впливу на довкілля 
має бути підписаний всіма його автора-
ми (виконавцями) із зазначенням їхньої 
кваліфікації, згідно вимог, наведених у 
додатку 4 до Постанови КМУ № 1026.

5) Усі зауваження і пропозиції 
громадськості необхідно надсилати 
до: Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Департа-
менту екологічної оцінки та контролю, 
відділу оцінки впливу на довкілля. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 
буд. 35; електронна пошта: OVD@mepr.
gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, 
+38 (044) 206-31-50; контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна, директор 
Департаменту екологічної оцінки та 
контролю Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів України.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Звертаємо увагу суб’єктів го-
сподарювання, що  відповідно до 
Порядку проведення та оплати ро-
біт, пов’язаних з видачею дозволів 
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, обліку підприємств, 
установ, організацій та громадян 
– підприємців, які отримали такі 
дозволи, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
13.03.2002 № 302, для отримання 
такого дозволу необхідно:

1. проводити інвентаризацію 
стаціонарних джерел викидів за-
бруднюючих речовин;

2. оформлювати звіт по про-
веденню інвентаризації викидів на 
підприємстві;

3. звіт по проведенню інвен-
таризації викидів подається на 
реєстрацію до дозвільного органу;

4. після реєстрації інвента-
ризації викидів на підприємстві 
розробляти документи, у яких об-
ґрунтовуються обсяги викидів, для 
отримання дозволу на викиди;

5. розміщувати в місцевих дру-
кованих ЗМІ повідомлення про 
намір отримати дозвіл на викиди 
з урахуванням інформації, що на-
дається у розділі «Інформація про 
отримання дозволу для ознайом-
лення з нею громадськості» у складі 
документів, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів, для отримання до-
зволу на викиди;

6. подавати заяву та документи 
для отримання дозволу на викиди 
до дозвільного органу.

 
ПОВІДОМЛЕННЯ про намір 

суб’єкта господарювання отри-
мати дозвіл на викиди повинно 
містити інформацію:

- опис промислового об'єкта 
(адреса розташування, мета от-
римання дозволу на викиди, опис 
виробництв та технологічного устат-
кування);

- відомості щодо видів та обсягів 
викидів забруднюючих речовин;

- заходи щодо впровадження 
найкращих існуючих технологій 
виробництва;

- перелік заходів щодо ско-
рочення викидів забруднюючих 
речовин;

- пропозиції щодо дозволених 
обсягів викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря;

- адреса місцевої держадміні-
страції, до якої можуть надсилатися 
зауваження та пропозиції громад-
ських організацій та окремих грома-
дян щодо видачі дозволу на викиди 
для суб’єкта господарювання.

 
Міністерство захисту до-

вкілля та природних ресурсів 
України, наголошуємо: заява та 
документи для отримання дозво-
лу на викиди будуть повертатися 
суб’єкту господарювання без 
розгляду у разі, коли буде по-
рушено порядок або/та надано 
неповну інформацію у повідом-
ленні про намір отримати дозвіл 
на викиди, яке було розміщено 
в місцевих друкованих засобах 
масової інформації.

Зараз триває підготовка до зи-
мового періоду. У цей період 
зазвичай люди починають 
прибирати присадибні ділян-

ки, парки, сквери та спалюють суху 
рослинність. Але це вкрай небезпечно 
та призводить до пожежної небезпеки.

Цього року навесні спалювання 
сухої трави, рослинних залишків та 
побутового сміття перетворилося на 
справжнє екологічне лихо для України.  
Цьому сприяла тепла зима та, звісно, 
підпали.

Люди, які кажуть, що спалювання 
торішньої трави корисне, ПОМИЛЯ-
ЮТЬСЯ самі і вводять в оману інших. 
Головна небезпека полягає в прово-
куванні лісових пожеж і руйнуванні при-

родніх біоценозів. А лісові пожежі – це 
страшне лихо для будь-якого району 
або регіону країни.

Підпалювання повністю знищує мі-
крофлору ґрунту, що формує  найбільш 
родючий шар 2-5 см. Скрізь, де про-
йшов вогонь, вже не буде колишнього 
різнотрав’я. Територію, що звільни-
лася, захоплять бур’яни. Знищуються 
багато комах, їх личинки та горять 
кладки і місця гніздових птахів.  На 
місці підпалу нормальне життя рослин 
і комах відновлюється лише через 5-6 
років, а часто – ніколи.

Крім того, їдкий дим від спалю-
вання трави шкідливий для людей, 
особливо для алергіків та астматиків. 
До того ж в сухій траві часто буває 

сміття, небезпечне для спалювання 
– пластикові пляшки, пакети тощо. 
Через це відбувається забруднення 
повітря важкими металами, що звісно 
призводить до негативних наслідків 
для здоров’я людини!

Кожен підпал – це  злочин проти  
природи.  Тому, ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖ-
МЕНТ ГРУПП» закликає кожного сказа-
ти «НІ спалюванню сухої рослинності»!

Додатково інформуємо, що за 
інформацією Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів Укра-
їни, навесні цього року Верховна 
Рада України ухвалила Закон України 
«Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України з метою збе-
реження довкілля щодо посилення 
відповідальності за дії, спрямовані на 
забруднення атмосферного повітря та 
знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу», який передбачає 
посилення відповідальності за за-
бруднення атмосферного повітря та 
знищення або пошкодження об'єктів 
рослинного світу. В той же час, перед-
бачено посилення адміністративної 
відповідальності за порушення вимог 
пожежної безпеки в лісах, самовільне 
випалювання рослинності або її залиш-
ків, та кримінальна відповідальність за 
забруднення атмосферного повітря, 
знищення або пошкодження об'єктів 
рослинного світу.

НІ СПАЛЮВАННЮ СУХОЇ РОСЛИННОСТІ!

ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО 

НАМІР ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ
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2 роки тому ООН оголосила цю 
дату офіційною, аби звернути увагу 
суспільства на вклад, який серти-
фіковані товари вносять у сталий 
розвиток країн.

Екомаркування оцінює весь жит-
тєвий цикл продукції - від «продукції 
сировини до утилізації». Фактично, 
позначка екологічного маркування 
означає, що продукція безпечна не 
лише для здоров'я людини, а й для 
навколишнього середовища.

Національні екомаркування 
об'єднані у Всесвітню асоціацію 
Global Ecolabelling Network (GEN). З 
2004 року в міжнародному реєстрі 
Україна представлена «зеленим 
журавликом», який є підтверджен-
ням того, що продукція пройшла 
екологічну сертифікацію згідно 
вимог міжнародного стандарту 
ISO 14024.

Обираючи продукцію яка має 

СВІТ ВІДЗНАЧИВ ДЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ WORLDECOLABELDAY І 
УКРАЇНА НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОСТОРОНЬ

Перший заступник Міністра 
захисту довкілля та природ-
них ресурсів Богдан Бору-
ховський провів онлайн-зу-

стріч із Комітетом деревообробної та 
меблевої галузі Європейської Бізнес 
Асоціації, представниками низки 
інших деревообробних підприємств 
та Прозорро.Продажі.

Учасники обговорили зміни для 
покращення регулювання ринку 
заготівлі та продажу необробленої 
деревини, виправлення існуючих 
викривлень у регулюванні, підви-
щення прозорості та ефективності у 
функціонуванні даного ринку.

Під час онлайн-заходу учасники 
висловили своє бачення підходів до 
реформування ринку необробленої 
деревини, знайшли порозуміння 
щодо проблем, які заважають ефек-
тивному функціонуванню ринку, та 
обговорили можливі шляхи їхнього 
вирішення.

Серед обговорених проблем:
• забезпечення сировиною 

вітчизняних деревообробних під-
приємств;

• потреба запровадження єди-
них конкурентних правил реалізації 
деревини;

• розробка відповідних типових 
договорів;

• відповідальність сторін у таких 
договірних відносинах та ін.

Також було обговорено комента-
рі представників ринку щодо проєкту 
змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.12.2019 № 1178 «Про 
реалізацію експериментального 

проекту щодо проведення електро-
нних аукціонів з продажу необробле-
ної деревини», які нещодавно було 
оприлюднено на сайті Міністерства 
для публічного обговорення.

Богдан Боруховський наголосив 
на важливості підтримання діалогу 

між представниками ринку та вла-
ди, спільного вирішення проблем і 
пошуку рішень, оптимальних як для 
постійних лісокористувачів, так і для 
бізнесу. Озвучив позицію Міністер-
ства щодо підвищення ефективності 
ринку, основні підходи до його регу-

лювання, забезпечення принципів 
відкритості, конкурентності, зваже-
ного врахування особливостей та 
потреб всіх його сторін.

За результатами зустрічі сто-
рони домовились про подальшу 
співпрацю, зокрема в процесі до-

опрацювання змін до рішення Уряду 
від 04.12.2019 № 1178   та в частині 
напрацювань проєкту Закону про 
ринок деревини.

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

РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ: ПІДТРИМУЄМО 
ДІАЛОГ МІЖ БІЗНЕСОМ І ВЛАДОЮ

Про розвиток  рекреаціїї та 
туризму в національних 
природних парках та  бі-
осферних заповідниках, а 

також про організацію співпраці на 
загальнодержавному та місцевому 
рівнях  йшлося на зустрічі заступ-
ника Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України Олек-
сандра Краснолуцького з пред-
ставниками Державного агентства 
розвитку туризму України та уста-
нов природно-заповідного фонду 
(ПЗФ).

 Олександр Краснолуцький 
зазначив, кількість національних 
природних парків збільшено до 
52, з яких 39 підпорядковується 
Міндовкіллю. Наразі рекреацій-
на діяльність здійснюється у 5 
біосферних заповідниках, 83 ре-
гіональних ландшафтних парках 
та інших категоріях територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду.

 
«Найближчим часом Міндо-

вкілля опрацює питання внесення 

змін до низки підзаконних актів, 
що сприятимуть розвитку туризму 
на заповідних територіях, а та-
кож збільшать надходження до їх 
спеціальних фондів», - зауважив 
заступник Міністра.

 
У свою чергу, представники 

установ ПЗФ повідомили, що для 
підвищення якості надання таких 
послуг необхідно забезпечити фі-
нансування для:

 - розвитку рекреаційної інф-
раструктури, а саме: інформа-

ційні центри, стежки, маршрути, 
збір, сортування та вивіз сміття 
тощо;

- організації системного ін-
формування туристів та місцевого 
населення;

- регулювання рекреаційного 
навантаження для збереження 
природних цінностей об’єктів;

 
Також сторони наголосили, що 

у даний процес необхідно залучати 
і обласні державні адміністрації.

Наразі в установах ПЗФ, що під-

порядковуються Міндовкіллю, діє:
11 музеїв природи та 23 музейні 

кімнати;
31 екоосвітній та візіт-центр;
58 екоосвітніх «зелених» класів.
Облаштовано:
463 рекреаційні зони для від-

починку;
148 еколого-освітніх стежок;
234 туристичні маршрути.

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

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В УСТАНОВАХ ПЗФ: РОЗПОЧАТО ДІАЛОГ

екологічне маркуванням, ви: 
• отримуєте  якісний і безпеч-

ний для здоров'я товар;
• можете бути впевнені, що 

задекларована виробником «еколо-
гічність» відповідає дійсності;

• використовуєте товар, який 
завдає мінімальної шкоди навколиш-
ньому середовищу;

• підвищуєте рівень своєї еко-
логічної культури;

• інвестуєте в екотехнології та 
заохочуєте бізнес зменшити наван-
таження на природу.

• Перевірити українських ви-
робників, які мають екологічні сер-
тифікати, можна за посиланням: 
https://www.ecolabel.org.ua/reestr-
sertifikativ

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua
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Вперше за історію незалежної України у басейні 
Дніпра буде проведено скринінг забруднюючих 
речовин.
Протягом тижня, починаючи з 7 жовтня,  триватиме 

відбір проб води та біоти. Всього для дослідження планується 
відібрати 27 зразків поверхневих вод та 5 зразків біоти. Усі 
вищезгадані матеріали будуть відправлені на дослідження 
до Словаччини в Інститут навколишнього середовища. Саме 
там розташована одна з найкращих лабораторій Європей-
ського Союзу.

Зразки дніпровської води та біоти будуть досліджені 
шляхом хімічного скринінгу, який здатний виявити понад 
2000 сполук. Також буде проведено нецільовий скринінг 
який спроможний виявити понад 65 000 сполук.  В пріоритеті, 
визначення речовин згідно з Водною Рамковою Директивою 
ЄС. Серед яких-стійкі органічні забруднювачі, пестициди, 
інсекциди, фармацевтичні препарати тощо.

«Сьогодні ми можемо наочно бачити що відбувається з 
поверхневими водами Дніпра. Масове цвітіння та синьо-зе-
лені водорості заполонили річку. В першу чергу, ми хочемо 
з’ясувати у чому першопричина. Після дослідження ми 
отримаємо інформацію, в якому стані взагалі Дніпро по всіх 
параметрах», - повідомив Роман Абрамовський.

Результати скринінгу стануть основою для формування 
переліку басейнових специфічних показників. На них, в свою 
чергу, буде базуватися програма  діагностичного моніторин-
гу басейну Дніпра.

Скринінг забруднюючих речовин у басейні Дніпра став 
можливий за підтримки проєкту Європейського Союзу 
«Водна ініціатива + для країн Східного партнерства» EUWI+

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

ЯКІ РЕЧОВИНИ ЗАБРУДНЮЮТЬ ДНІПРО?

________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
20209106546

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю перед-

бачається зберігання вуглеводневої 
сировини (мазуту та бітуму нафтового) 
на території комплексу, розташованого 
за адресою: м. Херсон, вул. Домобу-
дівна, буд. 21.

В рамках планованої діяльності 
передбачено використання існуючих 
будівель та споруд, до складу яких 
входять: підземне 4-х резервуарне 
бітумосховище, підземне 2-х резер-
вуарне мазутосховище, 3 витратні 
металеві ємності та дві цистерни з 
метою приймання, тимчасового збері-
гання та відвантаження вуглеводневої 
сировини. 

Приймання та відвантаження вуг-
леводневої сировини передбачено 
за допомогою насосної установки. 
Зберігання мазуту та бітуму передба-
чено в 3-х наземних сталевих ємностях 
об’ємом 45 м3 кожна, двох наземних 
цистернах об’ємом 23 м3 кожна, під-
земному бітумосховищі, обладнаному 
4-ма ємностями об’ємом 40 м3 кожна, 
та підземному мазутосховищі, облад-
наному 2-ма ємностями об’ємом 25 
м3 кожна.

Підігрів мазуту та бітуму в резерву-
арах перед їх зливом до автоцистерн, 
а також системи трубопроводів для 
транспортування (навантаження) 
до автоцистерни відбувається у два 
одночасних етапи. В перший етап 
відбувається розігрів резервуарів, де 
зберігається вуглеводнева сировина, 
через закриту систему жарових труб, 
які розігріваються форсункою шляхом 
спалювання у ній рідкого палива (мазу-
ту). В другий етап відбувається розігрів 
закритої системи трубопроводів для 
транспортування (навантаження) до 
автоцистерн. Підігрів закритої системи 
трубопроводів відбувається шляхом 
циркулювання в ній мінерального мас-
ла, яке нагрівається системою жарових 
труб, що розігріваються форсункою 

шляхом спалювання в ній рідкого пали-
ва (мазуту). Така система обігріву єм-
ностей та резервуарів, а також системи 
трубопроводів для транспортування 
(навантаження) вуглеводневої сирови-
ни дозволяє мінімізувати забруднення 
навколишнього середовища, уникнути 
аварійних ситуацій та забезпечує пер-
сонал від будь-яких можливих випадків 
травмування. 

Відвантаження вуглеводневої 
сировини передбачено за допомогою 
насосної установки в автотранспорт.

Максимальний планований річний 
обсяг нафтопродуктів, що планується 
зберігати на підприємстві, становить 
800 тон. 

Загальна площа земельної ділянки 
– 5,4574 га.

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«НАФТОРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 
42769099. Юридична адреса: 73027, 
м. Херсон, буд. 38. Контактний номер 
телефону: +38 (099) 262-12-01. 

(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 релігійні 
переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громад-
ського обговорення

Департамент енергетики та еко-
логії Херсонської обласної державної 
адміністрації,  Відділ оцінки впливу на 
довкілля, поводження з відходами та 
стратегічної екологічної оцінки. 73026, 

м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, 
тел.: +38 (0552) 26-31-95, контактна 
особа – Шевченко Наталія Ігорівна

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгля-
датиме результати оцінки впливу 
на довкілля 

1. Висновок з оцінки впливу на до-
вкілля, у якому визначено допустимість 
провадження планованої діяльності, 
що видається Департаментом енерге-
тики та екології  Херсонської обласної 
державної адміністрації (частина 3 
статті 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

2. Інші документи дозвільного ха-
рактеру, 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»)

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, уповно-
важений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом го-
сподарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без 

необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на 
цей період.

Громадські слухання (перші) від-
будуться 

не заплановані
(зазначити дату, час, місце та ад-

ресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) від-

будуться 
не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу 

проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності

Департамент енергетики та еко-
логії Херсонської обласної державної 
адміністрації. Відділ оцінки впливу на 
довкілля, поводження з відходами та 
стратегічної екологічної оцінки. 73026, 
м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, 
тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко 
Наталія Ігорівна

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент енергетики та еко-

логії Херсонської обласної державної 
адміністрації. Відділ оцінки впливу на 
довкілля, поводження з відходами та 
стратегічної екологічної оцінки. 73026, 
м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, 
e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua, тел.: 
+38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія 
Ігорівна

(зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 111 аркушах, 
без врахування додатків.

_________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

дані на розгляд громадськості)
_________________________________
(зазначити іншу екологічну ін-

формацію, що стосується планованої 
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоденно, 
крім вихідних, з 21.10. 2020 р:

- у Виконавчому комітеті Херсон-
ської міської ради, 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 37 email: admin@city.
kherson.ua, тел.: +38 (0552) 49-31-25, 
представник міської ради;

- та безпосередньо у суб’єкта го-
сподарювання ПП «НАФТОРЕСУРСИ», 
73027, м. Херсон, буд. 38, тел: +38 
(099) 262-12-01. Баласанов Роман 
Альбертович.

(найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
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Продовження  на стор. 5.

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 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА 
ТРЕЙД ГРУП», код ЄДРПОУ – 43079409.

(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 
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 ха-
рактеристика, технічні альтерна-
тиви.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

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

- розміщення мобільної асфаль-
тобетонної установки MARINI BETOWER 
ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної 
установки ДС-50Б для виробництва 
асфальтобетонних сумішей, які ви-
користовуються при будівництві та 
ремонті автодоріг на території Веснян-
ської сільської ради, Миколаївського 
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);

- зберігання дизельного палива 
в наземному резервуарі об’ємом 30 
м3 для живлення пальника мобільної 
асфальтобетонної установки;

- встановлення резервуару для 
зберігання скрапленого вуглеводнево-
го газу об’ємом 50 м3 для резервного 
живлення пальника мобільної асфаль-
тобетонної установки.

Технічна альтернатива 1
Передбачено розміщення мо-

більної асфальтобетонної установки 
MARINI BETOWER ECO 2000Р та ґрун-
тозмішувальної установки ДС-50Б, 
призначених для виробництва асфаль-
тобетонних сумішей. 

Робота асфальтобетонної установ-
ки передбачена на дизельному паливі 
(як резервний вид палива може вико-
ристовуватись СВГ). У складі установки 
передбачається використання п’яти 
резервуарів з бітумом та резервуару з 
бітумною емульсією.

В рамках планованої діяльності 
передбачається розміщення допо-
міжних об’єктів: заправного пункту та 
паливних резервуарів для живлення 
пальника (1 ємність для дизпалива та 
1 ємність для СВГ), металообробних 
верстатів, зварювального обладнання 
та пропан-бутанового різака.

До складу заправного пункту вхо-
дять: два наземні резервуари для 
зберігання дизельного палива; палив-
но-роздавальні колонки.

Передбачено також влаштування: 
парковок технологічного транспорту 
та навісу для обслуговування техніки; 
побутового, адміністративного, лабо-
раторного та санітарно-побутового 
блоків; вагової; транформаторної 
підстанції; складів інертних матеріалів, 
протипожежних резервуарів та резер-
вуарів запасу води. 

Воду для використання у виробни-
чих потребах заплановано доставляти 
автоцистернами згідно договору з 
іншим суб’єктом господарювання. 

Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива 2 полягає в 

розміщенні більш потужної мобільної 
асфальтобетонної установки MARINI 
TOP TOWER 3000. 

Мобільна асфальтобетонна уста-
новка змішувального типу MARINI TOP 
TOWER 3000 здатна виробляти до 240 
т/год, 300 тис. т/рік асфальтобетонних 
сумішей різних типів, що використо-
вуються в дорожньому будівництві. У 
складі установки передбачається ви-
користання п’яти резервуарів з бітумом 
та резервуару з бітумною емульсією.

На території планованої діяльності 
також передбачено використання 
ґрунтозмішувальної установки ДС-
50Б, заправного пункту та паливних 
резервуарів для живлення пальника 
(2 ємності для дизпалива та 2 ємності 
для СВГ), металообробних верстатів, 
зварювального обладнання та про-
пан-бутанового різака.

До складу заправного пункту за-
плановані: два наземні резервуари 
для зберігання дизельного палива; 
паливно-роздавальні колонки.

Планується облаштування артезі-
анської свердловини для використання 
підземних вод у виробничих потребах. 

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1

Здійснення планованої діяльності 
передбачається на земельній ділянці, 
що знаходиться на території Веснян-
ської сільської ради Миколаївського 
р-ну Миколаївської обл, за межами 
населеного пункту.

Кадастровий номер ділянки – 
4824280400:01:000:0319. Передбаче-
на зміна цільового призначення земель 
сільськогосподарського призначення, 
площею 3,6782 га, на землі під роз-
міщення та експлуатацію основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості. 
Землі ділянки належать до категорії не-
сільськогосподарських угідь (землі під 
господарськими будівлями і дворами).

Ділянка в цілому відповідає мі-
стобудівним вимогам, забезпечує 
дотримання санітарних, пожежних, 
екологічних вимог та знаходиться за 
межами: санітарних зон промислових 
підприємств, очисних споруд та заліз-
ничних колій. До історико-культурних 
зон також не відноситься.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Підприємством ТОВ  «АВТОСТРА-
ДА ТРЕЙД  ГРУП» розглядається зе-
мельна ділянка, що знаходяться на те-
риторії Пятихатківської сільської ради 
Миколаївського р-ну Миколаївської 
обл, за межами населеного пункту.

Кадастровий номер земельної 
ділянки – 4824282700:11:000:0320. 
Передбачена зміна  цільового призна-

чення земель сільськогосподарського 
призначення, площею 25,9461 га, 
під землі  розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і  допоміжних 
будівель  та споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та іншої про-
мисловості. Ділянка в цілому відповідає 
забезпечує дотримання санітарних, 
пожежних, екологічних вимог та зна-
ходиться за межами: санітарних зон 
промислових підприємств, очисних 
споруд та залізничних колій. 

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 – забезпечення 
регіону якісними матеріалами для 
будівництва автомобільних доріг, 
створення нових робочих місць за 
рахунок працевлаштування місцевого 
населення із забезпеченням сучасних 
умов праці, поповнення місцевого 
бюджету податками. 

Негативним аспектом здійснення 
планованої діяльності буде збільшен-
ня вантажообігу у обраному регіоні, а 
також стурбованість людей можливим 
негативним впливом на навколишнє 
середовище, впливом на земельні 
ресурси.

Вплив від переміщення вантажного 
транспорту та викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від 
планованої діяльності буде оцінено 
додатково. 

Слід зазначити, що вилучення 
земель сільськогосподарського при-
значення, відбуватиметься з категорії 
несільськогосподарських угідь (землі 
під господарськими будівлями і дво-
рами), які не відносяться до цінних 
та не є ріллею, отже даний фактор не 
спричинятиме негативного впливу на 
соціально-економічне середовище 
регіону.  

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

Планованою діяльністю передбача-
ється зміна категорії та цільового при-
значення земельної ділянки загальною 
площею 3,6782 га, що знаходиться на 
території Веснянської сільської ради 
Миколаївського р-ну, Миколаївської 
обл, за межами населеного пункту, 
з метою розміщення мобільної ас-
фальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р та ґрунтозмішу-
вальної установки ДС-50Б для вироб-
ництва асфальтобетонних сумішей.

Номінальна потужність мобільної 
асфальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р, корпорації 
FAYAT Group - 160 т/год, 220 тис. т/рік 
асфальтобетонних сумішей. Установка 
характеризується наявністю сучасного 
пилогазоочисного обладнання – рукав-
ними фільтрами сухого типу в кількості 
448 шт, загальною площею фільтрую-
чої поверхні 663 м2. 

Робота асфальтобетонної уста-
новки передбачена на дизельному 
паливі (як резервний вид палива може 
використовуватись скраплений вуг-
леводневий газ). У складі установки 
передбачається використання п’яти 
резервуарів з бітумом, з них чотири 
об’ємом 50 м3 кожен та один об’ємом 
70 м3, та резервуару з бітумною емуль-
сією об’ємом 50 м3. Річна витрата біту-
му – 13200 т, бітумної емульсії – 8400 т.

В рамках планованої діяльно-
сті передбачається розміщення та 
експлуатація ґрунтозмішувальної 

установки ДС-50Б, виробництва ПрАТ 
«КРЕДМАШ», потужністю - 200-240 т/
год, 240 тис. т/рік ґрунтових сумішей, 
а також фронтального навантажува-
ча, заправного пункту та паливних 
резервуарів для живлення пальника 
асфальтобетонної установки (1 ємність 
для дизпалива та 1 ємність для СВГ), 
металообробних верстатів, зварюваль-
ного обладнання та пропан-бутанового 
різака.

До складу заправного пункту вхо-
дять: два наземні резервуари для 
зберігання дизельного палива об’ємом 
по 6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні 
колонки продуктивністю 40 л/хв кожна. 

Для зберігання дизельного палива 
для живлення пальника асфальтобе-
тонної установки передбачається 
встановлення наземного резервуару 
об’ємом 30 м3. Річний обсяг дизель-
ного палива для роздачі на транспорт 
та забезпечення роботи мобільної ас-
фальтобетонної установки – 2428,4 т. 

У разі використання резервного 
палива - скрапленого газу для жив-
лення пальника асфальтобетонної 
установки, передбачається встанов-
лення наземного резервуару об’ємом 
50 м3, річна витрата СВГ складатиме 
2160 тис.м3/рік.

Воду для використання у вироб-
ничих потребах доставлятимуть авто-
цистернами згідно договору з іншим 
суб’єктом господарювання в обсязі до 
300 м3/добу, 81 тис. м3/рік. 

Режим роботи підприємства – 270 
днів/рік.

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

щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до 

об’єктів, для яких екологічні, санітар-
но-епідеміологічні, протипожежні та 
інші обмеження приведені в діючих 
державних екологічних нормативних 
документах, будівельних, санітарних і 
протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотри-

муватись нормативів чинного приро-
доохоронного законодавства;

- викиди від стаціонарних джерел 
викидів повинні здійснюватися при 
наявності  Дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
(у відповідності з його умовами) та не 
перевищувати граничнодопустимих 
нормативів; 

- відходи, що утворюються на 
підприємстві в процесі виробничої 
діяльності, повинні передаватись ін-
шим організаціям, згідно попередньо 
укладених договорів, для подальшого 
зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження, захоронення, вида-
лення;

- виконання вимог щодо раціо-
нального використання природних 
ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійсню-

вати згідно з чинними нормативними 
санітарно-гігієнічними нормами та 
правилами;

- дотримання вимог до організації 
санітарно-захисної зони відповідно до 
Державних санітарних правил плану-
вання та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96);

- рівень акустичного забруднення 
не повинен перевищувати нормативів 
шумового забруднення та вібрації на 
межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження: 
- дотримання охоронних зон інже-

нерних комунікацій та дотримання пра-
вил пожежної безпеки. Протипожежні 
та містобудівні обмеження відповідно 
до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій»
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1, 

крім цього - дотримання вимог та вико-
нання заходів в межах поясів ЗСО ар-
тезіанської свердловини, дотримання 
умов спеціального водокористування.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

- територіальні обмеження, визна-
чені містобудівною, інженерно-тран-
спортною та промисловою інфра-
структурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та 
поряд з нею;

- забезпечення меж санітарно-за-
хисної зони та допустимого рівня 
впливу шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в 
межах земельних ділянок, наданих у ко-
ристування у відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Аналогічні територіальній аль-
тернативі 1, крім цього - дотримання 
меж поясів зон санітарної охорони 
артсвердловини.

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

щодо технічної альтернативи 1
Передбачено дотримання меж 

санітарно-захисних та охоронних зон 
інженерних комунікацій та споруд. Ін-
женерна підготовка території включає 
планування майданчика, вирівнювання 
ґрунтового покриву під опори збір-
но-розбірного устаткування; влаш-
тування дорожнього покриття з плит 
після проведення монтажних робіт для 
забезпечення нормальних умов мане-
врування техніки згідно затвердженої 
схеми руху транспорту; забезпечення 
дотримання протипожежних вимог 
за рахунок відповідного інженерного 
оснащення ділянки; під’єднання об’єк-
ту до існуючих  електромереж; облаш-
тування промислового майданчика 
штучною мережею освітлення.

Проектні рішення повинні забезпе-
чуватимуть раціональне використання 
ґрунту, повинні бути передбачені за-
ходи протидії просіданню, активізації 
інших екзогенних процесів, а також 
охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1, 

окрім цього передбачити заходи, що не 
допускають забруднення водоносних 
горизонтів.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Інженерна підготовка території 
включає планування промислового 
майданчика та облаштування елемен-
тів під необхідні об’єкти для експлуа-
тації комплексної інженерної споруди, 
під’їзних доріг і шляхів до об’єкту.

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, живильні 
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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 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається 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

резервуари з дизпаливом і СВГ, ме-
талообробний верстат, зварювальне 
обладнання та пропан-бутановий різак. 
Асфальтобетонна установка має у 
своєму складі сучасне пилогазоочисне 
устаткування, що відповідає вимогам 
стандартів Європейського союзу за об-
сягами викидів забруднюючих речовин 
у атмосферне повітря.

Водне середовище: водопостачан-
ня на питні та санітарно-гігієнічні та ви-
робничі  потреби - за рахунок привозної 
води, каналізування – встановлення 
біотуалетів. Не передбачається скиду 
стічних вод у водойми та потрапляння 
їх у ґрунтові води. 

Геологічне середовище: вплив не 
передбачається.

Ґрунти, земельні ресурси: мож-
ливий незначний механічний вплив 
в процесі монтажу устаткування на 
влаштовані бетонні опори, при цьому 
погіршення показників фізико-меха-
нічних властивостей ґрунтів не відбу-
ватиметься. Заплановані заходи по 
охороні ґрунтів від забруднення, в т.ч. 
оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів, 
влаштування дорожнього покриття 
з плит та монолітних основ під об-
ладнання, які є складовою частиною 
збірно-розбірного устаткування ас-
фальтобетонної установки. 

Рослинний і тваринний світ та 
об’єкти природно-заповідного фонду: 
вплив не передбачається, заповідні 
об’єкти та зони рекреації в зоні впливу 
відсутні, цінних насаджень на території 
не виявлено, шляхи міграції тварин 
відсутні.

Навколишнє соціальне середо-
вище: забезпечення регіону якісними 
матеріалами для будівництва автомо-
більних доріг, створення нових робочих 
місць за рахунок працевлаштування 
місцевого населення із забезпечен-
ням сучасних умов праці, поповнення 
місцевого бюджету податками, збіль-
шення вантажообігу у обраному регіоні. 
Вплив викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від планованої 
діяльності з урахуванням розсіювання 
забруднюючих речовин згідно рози 
вітрів буде оцінено додатково. 

Навколишнє техногенне середо-
вище: в районі розміщення планованої 
діяльності відсутні пам’ятки архітек-
тури, історії та культури. Можливий 
негативний вплив на сільськогоспо-
дарські об’єкти, розташовані у межах 
СЗЗ підприємства. Заплановані заходи 
щодо мінімізації даного впливу, у т.ч. 
влаштування об’їзних шляхів, віддале-
них від населених пунктів. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічний технічній альтернативі 

1, крім цього:
Вплив на атмосферне повітря буде 

більшим за рахунок використання 
більших обсягів сировини для роботи 

потужної установки. 
Вплив на геологічне середови-

ще за рахунок буріння артезіанської 
свердловини.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Ґрунти, земельні ресурси: переда-
чу земель с-г призначення у тимчасове 
користування буде здійснено із земель 
запасу. Вилучені землі згідно ст. 22 
Земельного кодексу України належать 
до несільськогосподарських угідь 
(землі під господарськими будівлями і 
дворами), отже на етапі вилучення вже 
є антропогенно зміненими. 

Ландшафт: зміни ландшафту та 
необхідність проведення рекультивації 
земель не передбачаються. 

Навколишнє соціальне середо-
вище: дотримання меж санітарно-за-
хисної зони, рівня шуму та ГДК за-
бруднюючих речовин на межі житлової 
забудови.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Ґрунти, земельні ресурси: переда-
чу земель с-г призначення у тимчасове 
користування буде здійснено із земель 
державної власності. 

Ландшафт: земляні роботи з вирів-
нювання земельної ділянки. 

Навколишнє соціальне середо-
вище: дотримання меж санітарно-за-
хисної зони, рівня шуму та ГДК за-
бруднюючих речовин на межі житлової 
забудови.

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 2000 Р 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 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 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 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. 

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

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 
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 заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’яза-
ний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

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)

Рішення про провадження діяль-
ності ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП 
з розміщення мобільної асфальтобе-
тонної установки MARINI BETOWER 
ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної 
установки ДС-50Б для виробництва 
асфальтобетонних сумішей в ад-
міністративних межах Веснянської 
сільської ради, Миколаївського р-ну, 
Миколаївської обл., 

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

що затверджується Рішенням сесії 
Веснянської сільської ради Миколаїв-
ського р-ну Миколаївської обл. 

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

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)

Звертаємо увагу кожного, що батарейки 
відносяться до небезпечних відходів та 
в жодному разі не повинні потрапляти 

у смітник. Адже саме від них утворюється 
близько 50% небезпечних речовин у за-
гальному обсязі твердих побутових відходів.

Відпрацьована батарейка виділяє 
ртуть, свинець, кадмій, літій, кислоти та 
лужні сполуки, які отруюють ґрунт, річки й 
підземні води, випаровуються у повітря, а 
також потрапляють в організми тварин та 
продукти харчування.

Одна батарейка здатна забруднити 400 
літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту.

Тож не варто ігнорувати позначку на 
батарейці «не викидати до смітника».

Слід відзначити, що сьогодні в Україні 
діє застаріле галузеве законодавство, що 
не дозволяє якісно організувати систему 
поводження з відходами. Рамковий зако-
нопроект №2207-1д націлений на виправ-

лення ситуації та запровадження сучасних 
європейських підходів до поводження з 
відходами в масштабах країни та створення 
для цього необхідної інфраструктури.

Згідно інформації Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України, 
після прийняття рамкового закону, буде 
розроблено секторальні нормативно-пра-
вові акти: про батарейки, упаковку, утиліза-
цію транспортних засобів тощо. Роботу над 
ними вже розпочало згадане міністерство. 

Але, чи знаєте ви, що велика кількість 
батарейок, які збираються в Україні, на-
справді не ідуть на переробку? Це пов'язано 
з тим, що їх переробка не безкоштовна, за 
неї потрібно платити.

Оскільки створення заводу з переробки 

батарейок в Україні поки що “економічно не 
доцільно„, в Україні є небайдужі які створи-
ли Проект «Батарейки, здавайтеся!». Орга-
нізатори спільно з компанією-ліцензіатом 
«Екологічні інвестиції» оформили дозвіл на 
вивезення батарейок на завод GreenWEEE 
у Румунії.

Якщо ви зібрали багато батарейок і 
хочете здати на гарантовану переробку 
- зв’яжіться з організаторами проекту за 
телефонами (099) 311 67 96 та (097) 168 55 
76 або напишіть на електронну пошту go@
batareiky.in.ua

Вам порадять найліпше рішення.

Зберігаємо Україну від токсичних від-
ходів! Не будьмо байдужими!

ВИКИДАЙ ПРАВИЛЬНО! 
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ОРГАНІК СІСТЕМС», код ЄДРПОУ - 
34739300. 

(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

54038, Херсонська обл, м. Гола 
Пристань, вул. 1 Травня, буд. 304. 
Тел.:+38-(095)-278-76-77.

(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.

Планована діяльність ПП «ОРГАНІК 
СІСТЕМС» полягає в облаштуванні 
системи крапельного зрошування 
для вирощування томатів на землях 
Голопристанського, Каланчацького, 
Скадовського та Чаплинського райо-
нів, загальною площею 3040 га з по-
дальшою перспективою розширення 
загальної площі зрошуваних земель 
до 6000 га.

Технічна альтернатива 1.
Прокладання системи крапельно-

го поливу з використанням поливних 
крапельних труб. Водопостачання 
здійснюватиметься за допомогою 
власних дизельних насосних станцій 
ПП «ОРГАНІК СІСТЕМС» та насосних 
станцій №24 та №27. Забір води здійс-
нюватиметься з поверхневих водних 
об’єктів з існуючих систем зрошення, 
які живляться з русла р. Дніпро.

Крапельна стрічка може монту-
ватися на період від 1 до 10 років (в 
залежності від застосованого виду), 
подальший демонтаж обов’язковий.

Технічна альтернатива 2.
Будівництво систем внутрішньо-

грунтового зрошення, що дають змо-
гу зволожувати кореневмісний шар 
ґрунту капілярним шляхом з підземних 
зволожувачів.

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

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1

Планована діяльність передбача-
ється на орендованих землях ПП «ОР-
ГАНІК СІСТЕМС, загальною площею 
3040 га з подальшою перспективою 
розширення загальної площі до 6000 
га, розташованих за межами насе-
лених пунктів у Голопристанському, 
Каланчацькому, Скадовському та Ча-
плинському районах.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Розміщення об’єкта планованої 
діяльності на інших територіях є недо-
цільним у зв’язку з тим, що ділянки, які 
орендуються, знаходяться на території 
з існуючою дорожньо-транспортною 
інфраструктурою та системою напірних 
трубопроводів та насосних станцій на 

достатній віддалі від житлових забудов. 
Тому територіальна альтернатива 2 не 
розглядається.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Збільшення врожайності сіль-
ськогосподарських культур та обсягів 
сільськогосподарської продукції. Збе-
реження структури ґрунту земельних 
ділянок. Створення нових робочих 
місць із залученням кваліфікованих ка-
дрів, та надходження коштів у бюджети 
місцевого рівня. Планована діяльність 
є безпечною для місцевого населення. 
Місця проживання місцевого населен-
ня розташовуються поза зоною впливу 
планової діяльності.

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

Загальна площа зрошення складає 
3040 га з перспективою розширення 
до 6000 га.

Орієнтовна протяжність поливних 
крапельних труб – 912 тис. м з по-
дальшою перспективою збільшення 
до 1800 тис. м.

Матеріал трубопроводів – поліе-
тилен (діаметри труб 225-630 мм), 
жорсткий ПВХ (діаметри труб 225-400 
мм), гнучкий ПВХ (діаметри труб 75-160 
мм), сталь (діаметри труб 100-325 мм). 
Тиск 0,8-5 бар.

Марка усіх лічильників для обліку 
спожитої води – Bermad TURBO-IR.

Річне водоспоживання для зро-
шення складає 5500 м3/рік/га (згідно 
чинного Дозволу на спеціальне водо-
користування).

Продуктивність насосної станції – 
180-400 м3/год.

Напір на насосній станції 3,5-6,0 
м вод. ст.

Діяльність виконується поза зоною 
лісосмуг.

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

щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до 

об’єктів, для яких екологічні, санітар-
но-епідеміологічні, протипожежні та 
інші обмеження приведені в діючих 
державних екологічних нормативних 
документах, будівельних, санітарних і 
протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотри-

муватись нормативів чинного приро-
доохоронного законодавства;

- забір води для потреб вироб-
ництва повинен здійснюватися при 
наявності Дозволу на спеціальне во-
докористування;

- відходи, що утворюються на 
підприємстві в процесі виробничої 
діяльності, повинні передаватись ін-
шим організаціям, згідно попередньо 
укладених договорів, для подальшого 
зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження, захоронення, вида-
лення;

- виконання вимог щодо раціо-
нального використання природних 
ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійсню-

вати згідно з чинними нормативними 
санітарно-гігієнічними нормами та 
правилами;

- дотримання вимог Державних 
санітарних правил планування та забу-
дови населених пунктів (ДСП 173-96);

- рівень акустичного забруднення 
не повинен перевищувати нормативів 
шумового забруднення та вібрації на 
межі житлової забудови.

Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної 

безпеки.
Крім вищезазначених обмежень 

з метою запобігання заболочення 
та засолення ґрунтів, підняття рівня 
ґрунтових вод та вторинного засо-
лення ґрунтів, появи ерозії ґрунтів, 
неекономного використання поливної 
води, необхідно суворо дотримуватися 
режиму зрошення сільськогосподар-
ських культур, згідно встановлених 
державних норм, а також правил 
експлуатації напірних трубопроводів 
та насосних станцій. Перед початком 
поливу треба виконати ревізію всієї 
запірної та регулюючої арматури, 
перевірити трубопровід на наявність 
поривів та усунути наявні дефекти. 
Ділянки трубопроводу на ремонтний 
період слід спорожнювати.

Замовник бере на себе зобов’я-
зання виконувати всі умови щодо 
експлуатації об’єкту діяльності, а також 
ресурсозберігаючі, охоронні захисні та 
інші заходи щодо умов безпечної екс-
плуатації обладнання, дотримання ви-
мог природоохоронного та санітарного 
законодавства. При цьому вплив на 
навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних 
обмежень.

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

тиви 1
Площі земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти архітектурної 
спадщини, пам’ятки археології разом 
з їх охоронними зонами виключені з 
землекористування і будуть встанов-
лені обмеження щодо нових об’єктів 
архітектурної спадщини і пам’яток 
археології згідно Закону України про 
охорону археологічної спадщини. 
Системи крапельного зрошення не 
перетинатимуть автодороги.

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 
передбачені заходи проти дії просі-
данню, активізації екзогенних проце-
сів, а також охоронні, відновлювані, 
захисні та компенсаційні заходи. Для 
попередження руйнування елементів 
трубопроводів в результаті заморо-
жування у зимовий період, передба-
чається консервація системи зро-
шування шляхом випуску води через 
гідранти спорожнення.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Еколого-інженерна підготовка 
і захист території аналогічні, як для 
технічної альтернативи 1. Режим вико-
ристання пам’яток (об’єктів) культурної 
спадщини полягає в збереженні їх 
цілісності, автентичності, захисті їх 
від шкідливих впливів господарської, 
іншої антропогенної діяльності, впливів 
природи.

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: під час 

виконання будівельно-монтажних 
робіт передбачається незначний ко-
роткочасний вплив на атмосферне 
повітря при здійсненні земляних, зва-
рювальних та паяльних робіт, роботі 
спеціалізованої техніки. При здійсненні 
планованої діяльності можливе за-
бруднення атмосферного повітря при 
згорянні палива в дизельних насо-
сних станціях. Очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюючих 
речовин на межі санітарно-захисної 
зони, житлової та громадської забу-
дови не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій.

- геологічне середовище: вплив не 
передбачається. 

- земельні ресурси, ґрунти: тимча-
совий допустимий вплив під час про-
ведення земляних робіт. Дотримання 
режимів зрошення не призведе до 
заболочення та засолення території. З 
метою запобігання негативного впливу 
на ґрунт проектом передбачається 
оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів 
і вивезення їх на полігон побутових 
відходів. Негативного впливу на ґрунт 
не передбачається.

- водні ресурси: передбачається 
забір поверхневих вод з басейну р. 
Дніпро. Забір води з Перекопського 
каналу, каналів Р-2, Р-7 Чаплинського 
магістрального каналу, каналу Р-2-1 
Каховського магістрального каналу, 
каналів Х-27, Х-26Р, Х-28Р, Х-22, Х-19Р, 
Х-19 Олександрівського магістрально-
го каналу, з р. Конка, зі ставка-накопи-
чувача ФГ «Інтегровані агросистеми» 
буде здійснюватися системою ГТС 
власними дизельними насосними 
станціями, НС №24 і НС №27, що уне-
можливлює забруднення поверхневих 
вод. Потенційні джерела забруднення 
ґрунтових вод відсутні.

- рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: вплив не передбачається. 
Зрошування ґрунтів має сприятливий 
вплив на зростання та розвиток рос-
лин, що забезпечує високі врожаї сіль-
ськогосподарських культур. В процесі 
будівництва та експлуатації зрошуваль-
ної системи місця перебування тварин 
та гніздування птахів руйнуванню не 
підлягають. Насосні установки, якими 
здійснюється водозабір обладнані 
рибозахисними пристроями.

- навколишнє соціальне сере-
довище (населення): позитивний 
вплив. Збільшення врожайності сіль-
ськогосподарських культур та обсягів 
сільськогосподарської продукції. Збе-
реження структури ґрунту земельних 
ділянок. Створення нових робочих 
місць із залученням кваліфікованих ка-
дрів, та надходження коштів у бюджети 
місцевого рівня. Межа розповсюджен-
ня шуму і вібрації від насосних станцій 
знаходитиметься в межах виробничого 
майданчика та не перевищуватиме 
допустимих значень.

- навколишнє техногенне середо-
вище: негативний вплив на промислові, 
житлово-цивільні і сільськогосподар-
ські об’єкти, наземні та підземні спору-
ди, соціальну організацію території, та 
інші елементи техногенного середови-
ща під час експлуатації проектованого 
об’єкта відсутній. Вплив на сусідні 
будівлі та споруди не спостерігається. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1. 
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 За-
кону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 
року: частина 3, п. 2, абзац 2 – сільське 
господарство, лісівництво та водне 
господарство: сільськогосподарське 
та лісогосподарське освоєння, рекуль-
тивація та меліорація земель (управ-
ління водними ресурсами для ведення 
сільського господарства, у тому числі із 
зрошуванням і меліорацією) на терито-
ріях площею 20 гектарів і більше або на 
територіях та об’єктах природно запо-
відного фонду чи в їх охоронних зонах 
на площі 5 гектарів і більше, будівниц-
тво меліоративних систем та окремих 
об’єктів інженерної інфраструктури 
меліоративних систем).

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: 

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

n 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; 

n надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
абзацом п'ятим цього пункту; 

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 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається 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

Продовження  на стор. 7.
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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 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається 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.6.

n 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.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

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 спеціальне водоко-
ристування,

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

що видається:
Державним агентством  водних 

ресурсів України;
(орган, до повноважень якого на-

лежить прийняття цього рішення)
2. 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:
Департаментом енергетики та 

екології Херсонської ОДА.

(орган, до повноважень якого на-
лежить прийняття цього 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 планованої 
діяльності або подовження строків її 
провадження (згідно пункту 9 статті 9 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки 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)

Міндовкілля інформує, що у 
порівнянні з іншими країна-
ми Центральної та Східної 
Європи ставки екологічного 

податку в Україні є переважно нижчі. 
Те саме стосується податку на викиди 
парникових газів - так, наприклад, у 
більшості країн, де запроваджено вуг-
лецевий податок ставка коливається 
від 1 до 139 дол. США за т СО2е, проте 
варіюються і бази оподаткування. Крім 
того, в деяких країнах ЄС використову-
ються як податки, так і торгівля викида-
ми одночасно.

Проаналізувавши низку розробле-
них в Україні проєктів нормативно-пра-
вових актів, Міндовкілля підтримує 
саме урядовий законопроєкт №4101, 
який передбачає:

- індексацію ставок податку на 
викиди в атмосферне повітря;

- індексацію рентної плати за ви-
користання природних ресурсів та за 
спецкористування;

- поступове збільшення ставки 
екологічного податку за скиди забруд-
нюючих речовин безпосередньо у водні 
об’єкти у 10 разів до 2029 року;

- поступове збільшення ставки 
екологічного податку за викиди дво-
окису вуглецю кожного року на 5 грн, 
щоб до 2024 року вийти на рівень 30 
грн за тону.

«Зважаючи на загальну економічну 
ситуацію, в тому числі через пандемію 
коронавірусу, Міністерство підтримує 
пропозицію Мінітерства фінансів з 
мінімального збільшення ставки еко-

логічних податків», - прокоментувала 
заступник Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України Ірина 
Ставчук.

«Міністерство підтримує запрова-
дження механізмів стимулювання до 
модернізації та енергоефективності 
на підприємствах. Однак, ми проти 
запропонованих в низці законопроєк-
тів положень щодо того, щоб до 70% 
нарахованого податку залишати на 
рахунках підприємств. Це протирічить 
принципу «забруднювач платить» - під-
приємство забруднює довкілля і має це 
компенсувати, але також є юридичні 
аспекти класифікації екологічних захо-
дів та механізмів контролю, що ставить 
під сумнів екологічний ефект такого 
рішення», - відзначила Ірина Ставчук.

Заступник Міністра наголосила, що 
змін потребує і система фінансування 
природоохоронних заходів. Так, в ко-
роткостроковій перспективі Міндовкіл-
ля пропонує здійснювати наступний 
перерозподіл коштів: 30% екологічного 
податку (крім радіоактивних відходів) 
зараховувати до державного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища, а 70% - спрямовувати на 
місця (до спеціального фонду місцевих 
бюджетів).

У довгостроковій перспективі 
потрібне системне реформування 
за аналогією із країнами Централь-
ної та Східної Європи, в яких функці-
онують спеціальні фонди, незалежні 
від державного бюджету, із окремою 
юридичною особою, гарантованими 

надходженнями від екологічних по-
датків, затвердженими програмами 
заходів за пріоритетними напрям-
ками та з прозорими механізмами 
прийняття рішень і спрямування 
коштів на їх реалізацію. За таким 
форматом, наприклад, сьогодні в 
Україні працює Фонд енергоефек-
тивності.

«Така модель роботи дозволить 
Україні залучати додаткові кошти в 
рамках Зеленої Угоди і інших між-
народних процесів. Адже питання 
зміни клімату стає все більш акту-
альним в світі і, не маючи прозорого 
ефективного механізму всередині 
країни, нашій державі буде складно 
залучати такі кошти», - підсумувала 
Ірина Ставчук.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ТА СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ 
ЗАХОДІВ – ПОЗИЦІЯ МІНДОВКІЛЛЯ

Херсонська область як аграр-
ний край забезпечує велику 
частку продовольчої безпеки 
держави і вирішення еколо-

гічних проблем регіону є стратегічно 
важливим для України. На цьому на-
голосив заступник Міністра захисту 
довкілля та природних ресурсів Украї-
ни з питань цифрового розвитку, циф-
рових трансформацій і цифровізації 
Руслан Стрілець під час спільного 
брифінгу з головою Херсонської об-
ласної державної адміністрації Юрієм 
Гусєвим, за підсумками наради щодо 
питань забруднення довкілля вики-
дами Ukrainian Chemical Products та 
завезення на територію Херсонщини 
небезпечних промислових відходів. 

«Міністр захисту довкілля та 
природних ресурсів України Роман 
Абрамовський поставив завдання 
комплексно вивчити екологічні про-
блеми регіону та спільно з місцевою 
владою напрацювати оптимальні 
шляхи їх вирішення. У рамках на-
ради в облдержадміністрації було 
порушено два важливих питання 

– це запобігання можливому нега-
тивному впливу діяльності заводу 
Ukrainian Chemical  Products на 
довкілля та врегулювання ситуації 
із незаконним ввезенням на тери-
торію області піску з Республіки 
Чорногорії, який визнано небез-
печними відходами», - відзначив 
Руслан Стрілець.

Зокрема, щодо ввезення піску 
із Чорногорії, заступник Міністра 
відзначив: «Це перший кейс України, 
коли держава за міжнародними про-
цедурами, на підставі Базельської 
конвенції про контроль за транскор-
донним перевезенням небезпечних 
відходів та їх видаленням, виставила 
претензію імпортеру та завдяки 
ефективним переговорам домоглася 
згоди другої сторони на вжиття необ-
хідних заходів. Наголошую, Україна 
– не смітник і небезпечні відходи, які 
потрапляють сюди незаконно, мають 
їхати додому».

Щодо можливої загрози забруд-
нення довкілля на прилеглій до тим-
часово окупованої Автономної Респу-

бліки Крим території Чаплинського та 
Каланчацького районів, яка пов’язана з 
виробничою діяльністю хімічного заво-
ду Ukrainian Chemical Products (раніше 
– завод «Кримський Титан»), Руслан 
Стрілець наголосив на необхідності 
вжиття комплексних превентивних 
заходів.

«Питання не лише в заводі «Крим-
ський титан». У кожній області є об’єк-
ти, збудовані ще за радянських часів, і, 
на жаль, на них є певні складнощі. Ми 
не маємо наздоганяти проблему та 
вирішувати ситуацію, яка вже склала-
ся, ми повинні діяти превентивно. Тож 
сьогодні під час наради було прийнято 
низку рішень та надано відповідні 
доручення щодо забезпечення саме 
превентивних заходів», - відзначив 
Руслан Стрілець.

За його словами, вкрай важливим є 
якісний цілодобовий моніторинг стану 
довкілля. Встановлення стаціонарних 
постів спостереження дозволило б 
забезпечити екологічну і техногенну 
безпеку Херсонщини та кожного її 
мешканця.

ЕКОЛОГІЧНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА НА ХЕРСОНЩИНІ 
Є ВКРАЙ ВАЖЛИВА

Представники ECOQUALITY.UA від 
імені ФОП Коваленко В.В. прийня-
ли участь в Проекті UcanUkraine 
та здобули перемогу отримавши 
часткове фінансування на при-
дбання контейнеру для тимчасо-
вого зберігання люмінесцентних 
ламп та відходів медичної упа-
ковки! 

І це чудова новина, бо тема 
утилізації цих відходів не вирішена 
в нашому регіоні! 

Слід зазначити що, небайдужі 
Херсонці також долучились до цієї 
великої справи зібравши другу 
половину коштів для замовлення 
та  встановлення вищезгаданого 
контейнеру. 

Про результати впровадження 
цього проекту та більш детальніше 
ви можете дізнатися зі сторінки @
ecoquality.ua

Разом ми здатні на більше!

НА ХЕРСОНЩИНІ ПЛАНУЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗБОРУ НА ПОДАЛЬШУ УТИЛІЗАЦІЮ 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП, БЛІСТЕРІВ ВІД МЕДИЧНИХ 
ЗАСОБІВ (ТАРИ І УПАКОВКИ МЕДИКАМЕНТІВ)!
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ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А; 

тел/факс: (0552) 455-255; 
моб. (067) 558-64-41; 

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 вказаною в реквізитах електронною адресою

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 21.10.2020. 
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. 
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Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”

n наклад - 1000 примірників;
n періодичність видання - 2 номери 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
Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобів 

масової інформації – газетах, загальнодержавного значення:

- «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.

n формат - 8 листів, А3;
n розповсюдження - безкоштовне.

З метою належної організації 
роботи з реалізації положень 
Закону України «Про еколо-
гічний аудит» Наказом Міндо-

вкілля від 02.10.2020 №171 створено:
- комісію із сертифікації екологічних 

аудиторів;
- екзаменаційну комісію з перевір-

ки та оцінювання екзаменаційних робіт 
кандидатів на отримання сертифіката 
екологічного аудитора;

- апеляційну комісію з вирішен-
ня спірних питань і розгляду апе-
ляцій кандидатів на рішення ек за-
менаційної комісії, а також затвер-
джено їх склади.

Звертаємо увагу суб’єктів госпо-

дарювання, що відповідно до Поло-
ження про сертифікацію екологічних 
аудиторів, затвердженого наказом 
Міністерства охорони навколишньо-
го природного середовища України 
від 29 січня 2007 року № 27, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції 
України 30 березня 2007 року за 
№ 295/13562 (далі – Положення), 
для допущення до кваліфікаційного 
іспиту кандидат надає до міністер-
ства (в одному примірнику) такі 
документи:

 
- заяву за встановленою формою, 

наведеною у додатку 2 Положення;
 - копію диплома про вищу освіту, 

завірену в установленому порядку;
 
- копію документа для підтвер-

дження наукового ступеня (за на-
явності), завірену в установленому 
порядку;

 
- копію свідоцтва про визнання іно-

земного документа про освіту, завірену 
в установленому порядку;

 
- витяг із трудової книжки, заві-

рений в установленому порядку;

 - копію свідоцтва про проходження 
навчання з екологічного аудиту, завіре-
ну в установленому порядку;

 
- довідку про проходження ста-

жування за встановленою формою, 
наведеною у додатку 3 Положення;

 
- особисту картку екологічного 

аудитора за встановленою формою, 
наведеною у додатку 4 Положення.

 
Для продовження строку дії сер-

тифіката екологічний аудитор надає:
 
- заяву за встановленою формою, 

наведеною у додатку 2 Положення;

 - відомості про еколого-аудитор-
ську діяльність у довільній формі за 

останні 3 роки;
 
- відомості про підвищення квалі-

фікації екологічного аудитора з питань 
охорони навколишнього природного 
середовища та екологічного аудиту за 
останні 3 роки;

 
- документи, передбачені в п. 3.1 

Положення, в яких відбулися зміни від 
моменту подання заяви на отримання 
сертифіката екологічного аудитора.

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

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ОРГАНІЗОВАНО РОБОТУ 
ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ АУДИТОРІВ

СПРОЩЕНО МЕХАНІЗМ ОБРАХУНКУ ВАРТОСТІ СПЕЦДОЗВОЛІВ НА ПРАВО 
КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ: ЗАПРАЦЮВАЛА НОВА МЕТОДИКА

Рішенням Уряду оновлено Мето-
дику визначення початкової ціни 
продажу на аукціоні спеціально-
го дозволу на право користуван-

ня надрами.
Документ значно спростив правила 

та формулу визначення початкової ціни 
спецдозволів на право користування 
надрами, що виставляються на аукціоні.

Що змінилося?
Тепер для визначення обсягу корис-

ної копалини використовуються сучасні 
та об’єктивні дані. Пріоритет надається 
даним, визначеним Державною комісі-
єю України по запасах корисних копалин 
за результатами проведення державної 
експертизи та оцінки запасів корисних 
копалин.

Якщо такі дані відсутні, то використо-
вується експертний висновок ДНВП 
«Геоінформ України».

Крім того, ціна одиниці видобутої 
корисної копалини визначається на дату 
розрахунку.

Із затвердженою ціною видобутої 
корисної копалини можна ознайомитися 
на офіційному вебсайті Держгеонадр. 
Оновлення цін, які базуються на об'єк-
тивних показниках вартості запасів і 
ресурсів корисних копалин та обрахо-
ваних за формулою, відбуватиметься 
щокварталу.

Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України https://menr.gov.ua


