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#ПАКЕТНЕПОТРІБЕН:

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВІДМОВИ ВІД ПЛАСТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБОРОНИ В УКРАЇНІ

П

ро шкоду одноразового
пластику для довкілля та
здоров’я людей сьогодні
знає кожен. Ця проблема
вже набула світового масштабу та
все більше країн говорять пластику - НІ!
Першим зробив рішучі кроки Бангладеш. Ще у 2002 році тут відмовились від тонких пластикових пакетів.
У Європейському союзі Італія
у 2011 році встановила заборону
на пластикові пакети. А у 2015 році
Євросоюз прийняв Директиву «Про
скорочення споживання легких пластикових пакетів». З початку 2020 року
заборонено продаж пластикових
тарілок, стаканчиків і ватних паличок
у Франції. З 2021 всі країни ЄС відмовляються від таких одноразових
виробів.
У Туреччині лише за перший рік
заборони пластикових пакетів, їх
використання зменшилось на 75%.
Це дозволило заощадити 150 тисяч
тонн пластику. З початку 2019 року
турецькі магазини не надають покупцям безкоштовні пластикові пакети,
окрім таких, що використовуються як
первинна упаковка та мають товщину

від 15 до 50 мкм.
З 2019 року на Ямайці окрім
пластикових пакетів заборонили також посуд із вспіненого полістиролу
(styrofoam) та соломинки для напоїв.
Крім того, в багатьох країнах
встановлена часткова заборона або
оподаткування обігу пластикових пакетів, що також дає свої результати.
В Ірландії після введення податку
лише за перший рік попит на пластикові пакети знизився на 90%.
А в Данії виробників почали обкладати податком ще у 1994 році.
У Кенії за використання пакету
можна потрапити за грати до 4 років
або сплатити штраф у розмірі 40
тисяч доларів.
Також в багатьох країнах за власної ініціативи мережі супермаркетів
вдаються до мінімізації використання
пластикових пакетів.
Коли ж чекати кроків від України?
Наразі у Верховній Раді України
триває робота над законопроєктом
«Про обмеження обігу пластикових
пакетів на території України». Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України готує документ

до повторного
другого читання.
Законопроект спрямований на зменшення обігу
пластикових
пакетів, а саме
скорочення використання їх
громадянами.
Буде встановлено заборони на:
надлегкі
пластикові пакети;
легкі пла
ст икові пакети
(товщиною до
50 мкм);
оксорозкладні (оксо
біорозкладні) пластикові пакети.
Обмеження не поширювати
муться на надлегкі пластикові пакети
з товщиною стінки до 15 мікрон та
розмірами 225х345х450 мм, що
використовуються як первинна

•
•
•

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, НОВА ФОРМА
ЗВІТУ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТВЕРДЖЕНО!

З

вертаємо уважу суб’єктів господарювання, що на
виконання вимог частини сьомої статті 7 та частини
21 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля», 27 листопада 2020 року набув чинності
наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за № 145 «Про затвердження форми звіту про
громадське обговорення планованої діяльності».
Відтак, на період дії карантину, до повного його скасування та ще протягом 30 днів з дня скасування, громадські
слухання не проводяться. А на дати, що припадають на цей
період, такі слухання також не призначаються.
Уповноважений орган має готувати звіт про громадське
обговорення, у якому будуть міститися:
– відомості про оприлюднення інформації в порядку та
підтвердження такого оприлюднення;
– перелік матеріалів, наданих на розгляд громадськості;

упаковка для м’яса, риби та похідних продуктів, а також для сипучих
продуктів.
Чи існує альтернатива пластиковим пакетам?
Так, це пакети та торбинки бага-

торазового використання, а також біорозкладні пакети. Не відрізняючись
від пластикових за призначенням,
такі вироби дозволять зменшити
негативний вплив на довкілля та не
засмічувати Україну.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

– протоколи громадських слухань;
– усі отримані письмові зауваження і пропозиції громадськості;
– таблиця із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення
отриманих під час громадського обговорення зауважень
та пропозицій.
Реалізація цього наказу позитивно вплине на ринкове
середовище, забезпечить захист прав та інтересів суб’єктів
господарювання, громадян і держави. А також сприятиме
підвищенню загальної якості оцінки впливу на довкілля в
Україні.
Звіт про громадське обговорення вноситься до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля в установлені строки.
Водночас, вимоги до змісту та форми звіту про громадське обговорення встановлюються Міністерством захисту
довкілля та природних ресурсів України.

О

цінка впливу на довкілля (ОВД) це процедура, яка проводиться з метою визначення і аналізу наслідків від здійснення
планованої діяльності підприємства на стан навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Коли потрібно проводити процедуру ОВД?
При прийнятті рішень про здійснення планованої діяльності,
що включає в себе будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання та інше втручання в
природне середовище.
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» пропонує повний спектр
надання послуг з комплексного проведення процедури оцінки впливу на довкілля!
ОВД з повним супроводом!
Звертайтеся до фахівців ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», щоб
дізнатися більш детальну інформацію тел.:+380 (96) 013 39 99.
Ми завжди готові прийти до Вас на допомогу!
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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 (автоматично 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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», код ЄДРПОУ
03121566.
(повне найменування юридичної 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
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті) інформує про
намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, тел: (044) 235-20-31.
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція автомобільного
сервісного центру під багатофункціональний автозаправний комплекс
за адресою: Черкаська область, м.
Умань, вул. Степана Бандери (Ленінградське шосе), буд. 6.
До складу проектованого автозаправного комплексу (АЗК) входять:
автозаправна станція, на якій здійснюється заправлення автомобілів
рідким моторним паливом (бензином
та дизельним паливом різних марок),
стаціонарний заправник газом, призначений для заправлення автомобілів
сумішшю зріджених вуглеводневих
газів (ЗВГ) пропан-бутан.
Пропускна здатність АЗК – 350
автомобілів на добу за рідким моторним паливом та 100 автомобілів на
добу по ЗВГ.
Річний обсяг палива, що планується до реалізації: бензин – 2726,5
м3, дизельне паливо – 1967 м3, ЗВГ
– 1400 м3.
Режим роботи АЗК – цілодобовий,
365 днів на рік.
Технічна альтернатива 1.
До складу проектованого багатопаливного автозаправного комплексу
входять:
- будівля АЗК з пунктом сервісного
обслуговування водіїв та пасажирів,
- підземний резервуарний парк
для зберігання моторного палива загальною місткістю 104 м3 (2 сталевих
горизонтальних резервуари ємністю
50 м3 і 54 м3),
- підземний резервуар для зберігання ЗВГ місткістю 19,9 м3,
- 4 паливороздавальних колонки
продуктивністю 40 л/хв. кожна (три
4-ох продуктових 8-ми пістолетних
паливороздавальних колонок для
рідкого моторного палива та одна
2-охпістолетна газороздавальна колонка для заправлення ЗВГ),
- очисні споруди поверхневого
стоку,
- пости для зарядки електромобілів із сервісним пілоном (2 шт.),
- сервісна колонка,
- майданчики тимчасового зберігання легкових автомобілів.
На території АЗК також передбачено розміщення будівлі кафетерію, майданчиків висадки, посадки пасажирів,
засобів пожежогасіння, майданчика
для сміттєзбірників, тіньових навісів.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи
2 розглядався варіант встановлення
наземного резервуару для зберігання ЗВГ, здійснення реконструкції без
влаштування об’єктів для сервісного
обслуговування водіїв та пасажирів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Територіальна альтернатива 1
Розміщення автозаправного комплексу передбачається на земельній
ділянці площею 0,7548 га у м. Умань
Черкаської обл., вул. Степана Бандери
(Ленінградське шосе), буд. 6, в межах
земельної ділянки з кадастровим
номером 7110800000:01:005:0272,
згідно договору оренди земельної ділянки. Цільове призначення земельної
ділянки: для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови
для обслуговування станції технічного
обслуговування. Планованою діяльністю не передбачається зміна цільового
призначення земельної ділянки.
Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива 2 не
розглядалася у зв’язку з наявністю договору оренди, відведення додаткових
площ не потребується.
4. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
Метою будівництва багатопаливного автозаправного комплексу є
надання послуг по заправці якісним
паливом, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень
у місцевий та державний бюджет,
розвиток відповідної інфраструктури
при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Планованою діяльністю передбачається реконструкція автомобільного
сервісного центру під багатофункціональний автозаправний комплекс типу
Б (блочний), категорії ІІ (середній).
Багатопаливний автозаправний
комплекс призначений для приймання, зберігання та відпуску споживачам
рідкого моторного палива (бензину
та дизельного палива), зрідженого
вуглеводневого газу та сервісного
обслуговування водіїв та пасажирів.
Доставка пального передбачена
автотранспортом.
Злив рідкого моторного палива
з автоцистерн здійснюється через
герметичні зливні швидкороз’ємні
муфти та спеціальні фільтри. При зливі
нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об’єм
парів нафтопродуктів повертається в
бензовоз, при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє
середовище.
Зберігання моторного палива
передбачається в 2-х підземних сталевих горизонтальних резервуарах
загальною ємністю 104 м3 – 1 резервуар об’ємом 54 м3 (секції об’ємом
20 м3, 30 м3 для зберігання бензину
різних марок та одна аварійна секція
ємністю 4 м3 для пролитих нафтопродуктів) та 1 резервуар об’ємом
50 м3 (секції об’ємом 20 м3 та 30 м3
для зберігання дизельного палива
різних марок). Резервуари обладнані
запірними пристроями, захисними та
дихальними клапанами.
Стаціонарний заправник газу
заводського виготовлення та укомплектований підземним резервуаром
для зберігання ЗВГ ємністю 19,9 м3,
насосом для перекачування ЗВГ,
зливною колонкою для подачі ЗВГ з
автоцистерни в резервуар; запірною,
регулюючою і запобіжною арматурою;
приладами контролю та автоматики;
технологічними трубопроводами.
Для відпуску палива використовуються три 4-ох продуктові 8-ми пістолетні паливороздавальні колонки для
рідкого моторного палива та одна 2-ох
пістолетна газороздавальна колонка
для заправлення зрідженим вуглеводневим газом. Продуктивність паливороздавальних колонок – 40 л/хв.
Над майданчиком, на якому розміщені паливороздавальні колонки,

передбачений тіньовий навіс.
На АЗК передбачена механізація
й автоматизація основних технологічних процесів, дистанційне керування
паливороздавальними колонками
здійснюється з операторської.
Пропускна здатність АЗК – 350
автомобілів на добу за рідким моторним паливом та 100 автомобілів на
добу за ЗВГ.
Річний обсяг палива, що планується до реалізації: бензин – 2726,5
м3, дизельне паливо – 1967 м3, ЗВГ
– 1400 м3.
Для зарядження електромобілів
передбачена спеціалізована зарядна
станція.
Теплопостачання операторської
передбачено від електричних приладів.
В якості резервного джерела
електропостачання передбачений
дизель-генератор.
Розміщення операторської передбачається окремо від запроектованої
будівлі кафе.
Інженерне забезпечення об’єкту:
водопостачання, водовідведення,
електропостачання згідно чинних
договорів.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо забруднення атмосферного повітря
– дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів та значень
допустимих еквівалентних рівнів шуму.
Санітарні обмеження встановлюються по загальним санітарним нормам – дотримання санітарних розривів
до забудови міських територій.
Обмеження по впливу на водне середовище – дотримання правил експлуатації систем виробничо-дощової
та господарсько-побутової каналізації.
Обмеження по впливу на техногенне середовище – дотримання охоронних зон інженерних комунікацій.
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі
вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного
світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції
та умов розмноження диких тварин;
запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської
діяльності.
Основні обмеження, пов’язані із
здійсненням діяльності, стосуються
наступних соціальних питань: здоров’я
населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним
впливом на навколишнє середовище,
впливу на зони відпочинку, використання земель. У разі можливого
знесення існуючих зелених насаджень
необхідно дотримуватися вимог Постанови КМУ від 01.08.2006 № 1045.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання містобудівних умов
та обмежень;
- дотримання протипожежних
розривів;
- дотримання розміру санітарно-захисної зони;
- дотримання правил безпеки
дорожнього руху;
- дотримання технічних умов щодо
інженерного забезпечення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки
території передбачаються з урахуванням інженерно-будівельної оцінки
території, забезпечення захисту від

несприятливих природних та антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-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 протидії просіданню,
активізації інших екзогенних процесів,
а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності від будівництва автозаправного
комплексу на довкілля включають:
При виконанні підготовчих та будівельних робіт:
- на атмосферне повітря – за рахунок викидів забруднюючих речовин
при роботі ДВЗ автотранспорту та
будівельної техніки; при проведенні
зварювальних та фарбувальних робіт,
при проведенні земляних робіт,
- шумовий вплив – при роботі ДВЗ
автотранспорту та будівельної техніки;
проведенні зварювальних робіт,
- поводження з відходами – утворення побутових та будівельних відходів з подальшим розміщенням в місцях
видалення відходів або передачею на
утилізацію/видалення спеціалізованим організаціям,
- на рослинний та тваринний світ:
у разі необхідності видалення існуючих зелених насаджень, проведення
відповідних робіт здійснюватиметься
у відповідності з чинним законодавством.
При провадженні планованої
діяльності:
- на ґрунт: потенційними джерелами забруднення ґрунтів під час експлуатації об’єкту є випадкові проливи
пального. Для запобігання негативного впливу на ґрунти передбачається
ряд заходів (тверде покриття майданчика АЗК, наявність очисних споруд
виробничо-дощового стоку, контроль
рівня нафтопродуктів в резервуарах,
закрита герметична система зливу
нафтопродуктів в резервуари і подачі
їх до заправних колонок, покриття
трубопроводів і резервуарів ізоляцією
посиленого типу та ін.).
- на атмосферу: проектовані джерела викидів: дихальні клапани резервуарів зберігання бензину та дизельного палива, резервуару аварійного
зливу палива, запобіжний клапан резервуару зберігання ЗВГ, місце зливу
бензину, дизельного палива та ЗВГ з
автоцистерн в резервуари зберігання,
заправні колонки, скидний клапан резервуару ЗВГ (залпові викиди під час
ремонту та опосвідчення резервуару),
дизель-генератор, автотранспорт.
Перевищень граничнодопустимих
концентрацій забруднюючих речовин
на межі нормативної санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової
забудови не очікується.
- поверхневі водні об’єкти, підземні води: водопостачання проектованого АЗК передбачено від міських
мереж водопроводу. Витрата води
передбачена на господарсько-питні
та протипожежні потреби. Відведення
господарсько-побутових стоків здійснюється в міські каналізаційні мережі.
Для очищення виробничо-дощових
стоків запроектований сепаратор
нафтопродуктів. Очищені стоки відводяться в міську мережу.

- клімат і мікроклімат: вплив не
передбачається.
- рослинний і тваринний світ,
заповідні об’єкти: локальний або опосередкований вплив.
- навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.
- навколишнє техногенне середовище: об’єкт проектування знаходиться за межами зон охорони пам’яток
культурної спадщини, меж історичних
ареалів, зон регулювання забудови,
зон охоронюваного ландшафту, зон
охорони археологічного культурного
шару, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних
смуг та інших зон. Види впливу на техногенне середовище будуть вивчатися
додатково.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Джерела впливу – технологічне
обладнання багатопаливного автозаправного комплексу, автотранспорт,
будівельна техніка при проведенні
будівельно-монтажних робіт. Прийняті
проектні рішення забезпечуватимуть дотримання нормативних рівнів
шуму, вібрації, гранично допустимих
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітря на межі
нормативної санітарно-захисної зони
підприємства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 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 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 1 – зберігання та переробка вуглеводневої
сировини (газу природного, газу
сланцевих товщ, газу, розчиненого у
нафті, газу центрально-басейнового
типу, газу (метану) вугільних родовищ,
конденсату, нафти, бітуму нафтового,
скрапленого газу);
- 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 кубічних метрів і більше.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВД у
відповідності 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 господарювання діяльність може мати значний
Продовження на стор. 3.
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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 (автоматично 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.
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 господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля;
n проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз
уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
n надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує
результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
n 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 довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість

чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, 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 уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 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 коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються 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
обсягу 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,
зауваження 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 пропозиції, 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 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 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
процесі громадського обговорення
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
Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної
планованої 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 архітектурно-будівельною інспекцією
України.
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого рішення)
2. Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”),
що видається Управлінням екології
та природних ресурсів Черкаської ОДА.
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої
діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
Управління екології та природних
ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації,
18000, м. Черкаси, вул. Вернигори,
буд. 17, e-mail: 38715482@ mail.gov.ua,
тел. (0472) 63-36-55, Звягінцева
Олена Миколаївна.
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
20209236632
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього
оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачається реконструкція вантажно-розвантажувального комплексу зернових
культур ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ 31597675),
що знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул. Портова, буд. 2А, в частині
збільшення потужності по прийманню,
доробці, зберіганню та відвантаженню
зерна. Реконструкція даного вантажно-розвантажувального комплексу
зернових культур буде здійснюватись
ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН», що використовує вантажно-розвантажувальний
комплекс зернових культур на підставі
договору оренди, укладеного між ТОВ
«АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та
ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН» 27 лютого 2020 р.
31 серпня 2020 р. загальними
зборами учасників ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» було прийнято
рішення про припинення ТОВ «АДМ
ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» шляхом
приєднання до ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН».
ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН» стане єдиним
правонаступником ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» після внесення до
єдиного державного реєстру запису
про припинення ТОВ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».
В рамках планованої діяльності
передбачається реконструкція існуючої станції розвантаження автомобілів
та розміщення на території діючого
підприємства норійної вежі з вузлом
очищення зерна, силосного складу
зберігання зерна, газової зерносушарки, нового обладнання для
транспортування зерна, трьох суднонавантажувальних машин.
Виробнича програма підприємства з приймання, очищення, сушіння,

зберігання та відвантаження зернових
культур після реалізації планованої
діяльності становитиме 200 000 т/рік.
Продуктивність існуючого обладнання для приймання та транспортування зерна – 100 т/год. Проектована продуктивність обладнання
з приймання, перевантаження та
транспортування зерна – 175 т/год,
відвантаження у водний транспорт –
350 т/год.
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «АДМ ЮКРЕЙН», 20027449,
04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 16-А, +38 (044) 390-88-00.
(повне найменування юридичної
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 прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер
телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент захисту довкілля
та природних ресурсів Херсонської
обласної державної адміністрації:
73026, м. Херсон, пров. Козацький,
буд. 10, тел./факс +38 (0552) 26-31-95,
Шевченко Наталія Ігорівна.
(найменування уповноваженого
органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої

діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде Дозвіл
на виконання будівельних робіт, що
видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а
також інші документи дозвільного характеру, 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.
(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його
видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається
для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Про-

позиції, 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 коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на
цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
не заплановані
(зазначити дату, час, місце та
адресу проведення громадських
слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Департамент захисту довкілля
та природних ресурсів Херсонської
обласної державної адміністрації:
73026, м. Херсон, пров. Козацький,
буд. 10, тел./факс +38 (0552) 26-31-95,
Шевченко Наталія Ігорівна.
(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Департамент захисту довкілля та
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації: 73026,
м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10,
e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua, тел./

факс +38 (0552) 26-31-95, Шевченко
Наталія Ігорівна.
(зазначити найменування органу,
поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 175 аркушах
(без урахування додатків).
_________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі Звітом з оцінки
впливу на довкілля можливо щоденно,
крім вихідних, з 10 грудня 2020 р.:
1. у ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН» за адресою: 74988, Херсонська область,
м. Нова Каховка, м. Таврійськ, вул.
Портова, буд. 2А. Тульчий Микола Володимирович, тел. +38 0(50) 425 20 28.
2. у Таврійській міській раді, за
адресою: 74900, Україна, Херсонська
обл., м. Таврійськ , вул. І. Франка, 29.
Представник Таврійській міської ради,
тел. (05549) 7-42-14.
(найменування підприємства,
установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами,
контактна особа)
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Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
202010196770
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього
оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планованою діяльністю ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передбачається:
- розміщення мобільної асфальтобетонної установки MARINI
BETOWER ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б для виробництва асфальтобетонних сумішей, які
використовуються при будівництві та
ремонті автодоріг на території Веснянської сільської ради, Миколаївського
р-ну, Миколаївської обл., за межами
населеного пункту;
- зміна цільового призначення
земель сільськогосподарського призначення. Нове призначення: землі під
розміщення та експлуатацію основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
- зберігання бітуму у шести резервуарах (5 по 50 м3, 1 - 70 м3) та
зберігання 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 вуглеводневого газу об’ємом 50 м3 для резервного живлення пальника мобільної
асфальтобетонної установки.
Планованою діяльністю передбачається зміна категорії та цільового призначення 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 асфальтобетонної установки MARINI BETOWER ECO 2000Р та
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б
для виробництва 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
– рукавними фільтрами сухого типу в
кількості 448 шт, загальною площею
фільтруючої поверхні 663 м2.
Мобільна асфальтобетонна установка змішувального типу MARINI
ВЕTOWER ЕСО 2000Р, призначена
для виробництва асфальтобетону. До
складу асфальтобетонної установки

входять: живильник (завантажувально-дозувальні бункери), транспортер
подачі інертних матеріалів, змішувач,
сушильний барабан з пальником, що
працюватиме на дизельному паливі
(як резервний вид палива може використовуватись скраплений вуглеводневий газ (СВГ)), резервуари з бітумом
та дизпаливом, ємність зберігання мінерального порошку, целюлозної добавки та пилу, перекачувальні насоси
палива, бітуму, котел термомасляний
для нагріву бітуму, бункери готової
продукції, склади інертних матеріалів.
У складі установки передбачається використання п’яти резервуарів з
бітумом, з них чотири об’ємом 50 м3
кожен та один об’ємом 70 м3, резервуару з бітумною емульсією об’ємом
50 м3 та паливних резервуарів для
живлення пальника асфальтобетонної
установки (1 ємність для дизпалива та
1 ємність для СВГ).
Річна витрата бітуму – 13200 т, бітумної емульсії – 8400 т. Для зберігання дизельного палива для живлення
пальника асфальтобетонної установки
передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 30 м3.
Річний обсяг дизельного палива для
роздачі на транспорт та забезпечення
роботи мобільної асфальтобетонної
установки – 2428,4 т.
У разі використання резервного
палива - скрапленого газу для живлення пальника асфальтобетонної
установки, передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом
50 м3, річна витрата СВГ складатиме
2160 тис.м3/рік.
В рамках планованої діяльності 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 навантажувача,
заправного пункту, металообробних
верстатів, зварювального обладнання
та пропан-бутанового різака.
Ґрунтозмішувальна установка
безперервної дії ДС-50Б призначена
для приготування цементно-ґрунтових і бітумно-ґрунтових сумішей,
що застосовуються в дорожньому
будівництві. До складу установки
входять: установка ґрунтозмішувальна, конвеєр наклонний, цистерна з
насосними установками, установка
насосу води, установка насосу бітума,
агрегат живлення, живильник, агрегат
порошкоподібних матеріалів, дозатор
бітума (бітумної емульсії), блок змішування, блок управління (кабіна оператора). Спосіб приготування ґрунтових
сумішей – холодний з попереднім
дозуванням компонентів.
До складу заправного пункту входять: два наземні резервуари для зберігання дизельного палива об’ємом по

6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні
колонки продуктивністю 40 л/хв кожна.
Воду для використання у виробничих потребах доставлятимуть автоцистернами згідно договору з іншим
суб’єктом господарювання в обсязі до
300 м3/добу, 81 тис. м3/рік.
Режим роботи підприємства – 270
днів/рік.
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП», код ЄДРПОУ 43079409.
Юридична адреса: 21100, Вінницька
обл, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел. (0432) 504025.
(повне найменування юридичної
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 прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер
телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, пр.Центральний, 16, тел. (0512)46-04-27.
(найменування уповноваженого
органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Вид рішення про провадження
планованої діяльності:
- Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається
Управлінням екології та природних
ресурсів Миколаївської ОДА (Закон
України «Про охорону атмосферного
повітря»);
- Рішення про провадження діяльності ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»
з розміщення мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER
ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної
установки ДС-50Б для виробництва

асфальтобетонних сумішей в адміністративних межах Веснянської сільської ради, Миколаївського району,
Миколаївської області, що затверджується Рішенням сесії Веснянської
сільської ради Миколаївського району
Миколаївської області.
(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його
видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається
для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в
електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
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 коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на
цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
не заплановані
(зазначити дату, час, місце та
адресу проведення громадських
слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
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 інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, пр.Центральний, 16, тел. (0512)46-04-27
(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. (0512)46-04-27,
e-mail:ecolog@mk.gov.ua.
(зазначити найменування органу,
поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 175 аркушах,
без врахування додатків.
_________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі Звітом з оцінки
впливу на довкілля можливо щоденно,
крім вихідних, з 11 грудня 2020 р:
- в Веснянській сільській раді, Миколаївська обл., Миколаївський р-н,
с-ще Весняне, вул. Центральна, буд.
6, тел.: +380512 483 443, Мухарський
Леонід Георгійович;
- безпосередньо у суб’єкта господарювання ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД
ГРУП», Вінницька обл, м. Вінниця, вул.
Данила Галицького, буд. 27. Гурко
Ольга Василівна, +380674311552.
(найменування підприємства,
установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами,
контактна особа)

РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗНАЧЕНОГО ВНЕСКУ
УКРАЇНИ ДО ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ

М

ожливі сценарії викидів парникових газів в
Україні, секторальні розрахунки та політики, які
Україні необхідно реалізувати для
досягнення амбітних цілей, презентовано на шостому засіданні
Робочої групи з підготовки другого
Національно-визначеного внеску
України до Паризької угоди.
У рамках заходу було представлено результати моделювання
викидів парникових газів в Україні
за 4 сценаріями:
базовим, який не передбачає
структурних змін в енергетиці та
економіці країни;
референтним або сценарієм

•
•

поточної політики, який полягає у
повній імплементації діючого європейського законодавства, включно з
Енергетичною стратегією, Стратегією поводження з відходами тощо;
сценарієм кліматично-нейтральної економіки, що повністю
відповідає цілям Паризької угоди;
комбінованим сценарієм
чутливості, за якого Україна зможе
дійти до поставлених амбітних цілей до 2070 року, однак за менших
інвестиційних витрат порівняно з
попередніми сценаріями.
При цьому, як відзначили експерти, за базовим сценарієм викиди будуть зростати. За іншими
сценаріями передбачаються значні

•
•

скорочення викидів парникових газів
в Україні від рівня 1990 року.
Окрему увагу було приділено
питанням впровадження політик та
заходів щодо скорочення викидів
парникових газів та необхідних для
цього інвестицій у таких секторах:
електроенергетичний сектор,
виробництво теплової енергії,
біоенергетика,
промисловість,
сільське господарство,
лісове господарство,
будівлі,
транспорт,
відходи.
Розглянуто міжсекторальні та
адаптаційні політики.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Надалі для формування другого
Національно-визначеного внеску
України до Паризької угоди Міндовкіллям буде проведено низку
консультацій – із профільними
центральними органами виконавчої
влади, комітетами Верховної Ради
України, міжнародними експертами
та інституціями, з якими співпрацює
Україна, а також громадські обговорення.
«Цією зустріччю ми розпочинаємо процес консультацій. Адже
важливо чітко визначити ціль, яку
Україна запропонує на національному рівні і буде подавати до рамкової
Конвенції ООН зі зміни клімату. Така
ціль має бути амбітною та водночас

реалістичною для країни», - наголосила заступник Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів
України Ірина Ставчук.
Міндовкілля відкрите до діалогу
з усіма стейкхолдерами - громадськістю, бізнесом та іншими заінтересованими сторонами. Адже для
прийняття збалансованого рішення,
що буде реалістичним та можливим
для України, важливо проаналізувати всі позиції та ризики.
Більше інформації щодо моделювання можливих сценаріїв розвитку економіки в Україні у середньо- та довгостроковій перспективі,
динаміки викидів парникових газів
можна знайти на сайті Міндовкілля.
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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 (автоматично 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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК»,
код ЄДРПОУ 32790234.
(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або
прізвище, 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 господарювання
68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, буд. 26,
тел.: +38487965705.
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається будівництво адміністративно-побутового корпусу для ПрАТ
«АДМ ІЛЛІЧІВСЬК», розташованого
за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 26.
Будівництво адміністративно-побутового корпусу передбачається в
межах існуючого проммайданчика
підприємства на земельній ділянці
загальною площею 3,0489 га.
Технічна альтернатива 1
Проектований адміністративно-побутовий корпус має складну багатокутну форму в плані. Планувальна
схема будівлі - коридорна. Ширина
коридору становить 1,8 м. Будівля
вирішена в 4-х рівнях. Загальна висота будівлі з урахуванням технічного
поверху становить 14,8 м.
В адміністративно-побутовому
корпусі передбачається розміщення
наступних приміщень: адміністративні, побутові та підсобні приміщення,
приміщення прийому їжі, архів, склад,
приміщення прибирального інвентарю,
електрощитова, тепловий пункт, серверна, пост охорони, венткамери тощо.
Вздовж фасаду проектованого
адмінкорпусу по вул. Транспортна
передбачена службова парковка для
автомобілів.
Для забезпечення нормативних
санітарно-гігієнічних умов в робочій
зоні приміщень передбачені системи
припливно-витяжної вентиляції та
кондиціонування.
Теплопостачання проектованої
будівлі передбачено від теплового
пункту, що розміщується на 2-му
рівні. Джерелом теплопостачання теплового пункту є теплові внутрішньомайданчикові мережі підприємства,
прокладені від існуючої котельної.
Водопостачання адміністративно-побутового корпусу здійснюватиметься від існуючих внутрішньомайданчикових мереж водопроводу.
Гаряче водопостачання – від діючої
котельної підприємства. Відведення
каналізаційних стоків передбачено до
існуючої внутрішньомайданчикової
каналізаційної мережі.
Кількість працюючих у проектованому адміністративно-побутовому
корпусі – 46 чол.
Режим роботи – однозмінний.
Технічна альтернатива 2
В якості технічної альтернативи
2 розглядався варіант проектування
адміністративно-побутового корпусу
з теплопостачанням від нової котельні.
Будівництво нової котельні потребує
додаткових площ, витрат на будівельні
роботи та придбання котельного об-

ладнання, збільшує обсяги будівельно-монтажних робіт, що призведе до
додаткового впливу на навколишнє
середовище.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 1
Будівництво адміністративно-побутового корпусу ПрАТ «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК» передбачається в межах
існуючого проммайданчика підприємства за адресою: Одеська обл., м.
Чорноморськ, вул. Транспортна, 26.
ПрАТ «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК» розміщується у промисловій зоні м.
Чорноморська та орендує земельні
ділянки загальною площею 3,0489 га
на підставі договорів оренди. Кадастрові номери орендованих земельних
ділянок: 5110800000:03:001:0021;
5110800000:03:001:0037. Цільове
призначення: 11.02 Для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості для розташування масло екстракційного заводу.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива не
розглядається, оскільки будівництво
адміністративно-побутового корпусу
передбачається на території діючого
підприємства.
4. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
Метою планованої діяльності є забезпечення працюючих комфортними
робочими місцями, що відповідають
нормативним санітарно-гігієнічним та
протипожежним вимогам.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,
довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Будівництво адміністративно-побутового корпусу ПрАТ «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК», проводиться в 1 чергу і
передбачається в межах існуючого
проммайданчика підприємства, на
земельній ділянці загальною площею
3,0489 га, за адресою: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 26.
Площа ділянки в межах будівництва – 1430 м2, площа забудови
– 514,81 м2, загальна площа будівлі
– 1317,98 м2.
Проектований адміністративно-побутовий корпус має складну багатокутну форму в плані. Планувальна
схема будівлі - коридорна. Ширина
коридору становить 1,8 м. Будівля вирішена в 4-х рівнях. На 1-му рівні (позн.
0,000) розташовуються склад, приміщення зав. складом та прибирального
інвентарю. На 2-му рівні (позн. +4,300)
розташовуються побутові приміщення
для працівників підприємства, зал
охорони праці, електрощитова, тепловий пункт, серверна, пост охорони,
підсобні приміщення. На 3-му рівні
(позн. +7,800) розташовуються адміністративні приміщення, побутові приміщення для ІТП, приміщення прийому
їжі, підсобні приміщення. На 4-му рівні
(технічний поверх на позн. +11,250)
розташовуються архів, венткамери.
Загальна висота будівлі з урахуванням
технічного поверху становить 14,8 м.
Площі приміщень прийняті відповідно
до вимог ДБН В.2.2-28: 2010.
Вздовж фасаду проектованого
адмінкорпусу по вул. Транспортна
передбачена службова парковка для
автомобілів.
Для забезпечення нормативних
санітарно-гігієнічних умов в робочій
зоні приміщень передбачені системи
припливно-витяжної вентиляції та
кондиціонування.
Теплопостачання проектованої

будівлі передбачено від теплового
пункту, що розміщується на 2-му
рівні. Джерелом теплопостачання теплового пункту є теплові внутрішньомайданчикові мережі підприємства,
прокладені від існуючої котельні.
Водопостачання адміністративно-побутового корпусу здійснюватиметься від існуючих внутрішньомайданчикових мереж водопроводу. Джерелом водопостачання підприємства
є власна артезіанська свердловина
та міські мережі водопроводу. Підприємство має Дозвіл на спецводокористування № УКР 3899-А/Оде від
23.08.2016 р. Гаряче водопостачання
передбачено від існуючої котельні
підприємства. Відведення господарсько-побутових стоків передбачено
в існуючу внутрішньомайданчикову
мережу каналізації і далі в систему
каналізації Чорноморського філіалу
ДП «АМПУ».
Відведення атмосферних опадів
з території будівництва адмінкорпусу
передбачено по спланованій поверхні
частково на вул. Транспортна та частково в існуючу мережу зливової каналізації підприємства. Дощові стоки з
кровлі проектованої будівлі системою
водостоків відводяться у зелену зону.
Дощові стоки з проммайданчика підприємства відводяться до системи
зливової каналізації ДП «ІМТП» на
очисні споруди, а далі - в Сухий лиман
через випуск № 15 в районі стику причалів № 11 і № 12.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативів діючого
законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища,
виконання вимог щодо раціонального
використання природних ресурсів та
охорони надр.
Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання
нормативів гранично-допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного
впливу. Рівень забруднення поверхневого шару води акваторії в зоні впливу
скидів зворотних вод підприємства
повинен не перевищувати нормативів, встановлених для водних об’єктів
господарсько-побутового значення.
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі
вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного
світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції
та умов розмноження диких тварин;
запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської
діяльності.
Основні обмеження, пов’язані із
здійсненням діяльності, стосуються
наступних соціальних питань: здоров’я
населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним
впливом на навколишнє середовище,
впливу на зони відпочинку.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Проектований адміністративно-побутовий корпус не відноситься
до об’єктів, що потребують організації
санітарно-захисної зони. Розмір санітарно-захисної зони підприємства
дотримується та відповідає вимогам
«Державних санітарних правил планування й забудови населених пунктів»,
затверджених Наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються у зв’язку з
відсутністю територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Проведення інженерно-геологічних та геодезичних вишукувань в
необхідному обсязі згідно чинного
законодавства. Проектні рішення в
період будівництва та експлуатації
повинні забезпечувати раціональне
використання ґрунту, повинні бути
передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших
екзогенних процесів, а також охоронні,
відновлювані, захисні та компенсаційні
заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються у зв’язку з
відсутністю територіальної альтернативи 2.
8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
- на клімат і мікроклімат: вплив не
передбачається.
- на атмосферне повітря: потенційними джерелами впливу планованої діяльності на атмосферне
повітря є робота двигунів службового
автотранспорту, що заїжджає на
автопарковку. Крім того, можливе незначне збільшення потужності викидів
забруднюючих речовин від існуючої
котельні за рахунок збільшення теплового навантаження при забезпеченні
проектованого адміністративно-побутового корпусу теплопостачанням. Під
час виконання будівельно-монтажних
робіт передбачається допустимий
тимчасовий вплив на атмосферне
повітря при здійсненні земляних, фарбувальних, зварювальних робіт, роботі
спеціалізованої техніки.
- геологічне середовище: вплив не
передбачається.
- земельні ресурси, ґрунти: тимчасовий допустимий вплив під час
проведення земляних робіт.
- водні ресурси: потенційний
вплив за рахунок утворення господарсько-побутових та дощових стоків.
Відведення господарсько-побутових
стоків передбачено в існуючу внутрішньомайданчикову мережу каналізації і
далі в систему каналізації Чорноморського філіалу ДП «АМПУ». Відведення
атмосферних опадів з території будівництва адмінкорпусу передбачено по
спланованій поверхні частково на вул.
Транспортна та частково в існуючу
мережу зливової каналізації підприємства. Дощові стоки з кровлі проектованої будівлі системою водостоків
відводяться у зелену зону. Дощові
стоки з проммайданчика підприємства відводяться до системи зливової
каналізації ДП «ІМТП» на очисні споруди, а далі - в Сухий лиман через випуск
№ 15 в районі стику причалів № 11 і
№ 12. Утворення додаткової кількості
дощових стоків не передбачається,
оскільки загальна площа земельної
ділянки, відведеної під господарську
діяльність підприємства, не змінюється. Скидання забруднених стічних
вод у підземні горизонти та поверхневі
водні об’єкти не передбачається.
- рослинний і тваринний світ,
заповідні об’єкти: вплив не передбачається.
- навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний
вплив – забезпечення працюючих
комфортними робочими місцями,
що відповідають нормативним санітарно-гігієнічним та протипожежним
вимогам.
- техногенне середовище – негативного 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
Сфера, джерела та види планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1. Крім того, при здійсненні
планованої діяльності за технічною
альтернативою 2 буде спостерігатися додатковий вплив на навколишнє
середовище за рахунок проведення
земляних та будівельно-монтажних
робіт при будівництві нової котельні та
встановленні котельного обладнання.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються у зв’язку з
відсутністю територіальної альтернативи 2.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 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 ПрАТ «АДМ
ІЛЛІЧІВСЬК» належить до другої категорії видів планованої діяльності
та об’єктів, які можуть мати вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля згідно із Законом України
“Про оцінку впливу на довкілля” №
2059-VIII від 23 травня 2017 року (ст.
3, п. 3, пп. 8, абзац 1 – «виробництво
продуктів харчування шляхом обробки
та переробки: сировини тваринного
походження (крім молока) продуктивністю виходу готової продукції понад
75 тонн на добу; сировини рослинного
походження продуктивністю виходу
готової продукції понад 300 тонн на
добу (середній показник за квартал);
молока, якщо обсяг одержаного молока перевищує 200 тонн на добу (на
основі середньорічного показника)»
та ст. 3, п. 3, пп. 14 – «розширення та
зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої
діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження
планованої діяльності або подовження
строків її провадження, реконструкцію,
технічне переоснащення, капітальний
ремонт, перепрофілювання діяльності
та об’єктів»).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 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 досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВД у
відповідності 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 господарювання 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 господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
Продовження на стор. 6.
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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 (автоматично 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.
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом
звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації,
яку надає суб’єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом 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 довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без

оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, 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 уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 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 призначаються 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
обсягу 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 громадськість має право надати уповноваженому 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 пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля 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 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 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 процесі громадського обговорення 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 виконання будівельних
робіт згідно ст. 37 Закону України
«Про регулювання містобудівної ді-

яльності»,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”),
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України.
(орган, до повноважень якого
належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної
державної адміністрації,
відділ оцінки впливу на довкілля,
земельних ресурсів, біоресурсів та
заповідної справи управління охорони
та раціонального використання природних ресурсів
65107, м. Одеса, вул. Канатна, буд.
83, e-mail: eсolog@odessa.gov.ua,
тел.: (048) 728-35-05, контактна
особа – Кордон Наталія Валеріївна.
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)

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 (автоматично 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 “ЕНЕРДЖИ
ПРОДАКТ”,
код ЄДРПОУ 38872186.
(повне найменування юридичної 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
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
01013, Україна, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.7, тел: (095)-277-51-71.
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика
Планованою діяльністю передбачається видобування підземних вод зі
свердловини №151 для виробничих
потреб, в межах південної частини м.
Нова Каховка Херсонської області (вул.
Першотравнева, буд. 79).
Обсяг води, що планується видобувати, становить 999,998 м3 на добу,
365 тис. м3 на рік, згідно встановлених
лімітів Дозволом на спеціальне водокористування,
Проектні рішення передбачають
максимальне використання існуючих
споруд/обладнання з врахуванням їх
фактичного стану та можливості раціонального використання підземних
вод з метою оптимізації капітальних

затрат.
Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю передбачається видобування підземних вод зі
свердловини №151 Новокаховського
родовища для виробничих потреб.
Свердловина №151 пробурена у 2017
р. в межах південної частини м. Нова
Каховка, Херсонської області (вул.
Першотравнева, буд. 79), її глибина
складає – 32,0 м.
Земельна ділянка, площею 7.1757
га, на якій розташована свердловина, перебуває у власності ТОВ
«ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ». Виробнича
база (адмінбудівля, виробничий цех,
артезіанська свердловина №151,
господарсько-побутові приміщення)
належать ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ»
згідно свідоцтва про право власності
на нерухоме майно.
Свердловина є діючою, ТОВ
«ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ» виконуватиме
розробку свердловини підземних
вод №151 на підставі Спеціального
дозволу на користування надрами
№4983 від 14.03.2019р., що виданий
Державною службою геології та надр
України терміном на 5 років з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних
підземних вод, затвердження запасів
ДКЗ України та Дозволу на спеціальне
водокористування №681/ХС/49д-19
від 08.10.2019 р., що виданий Державним агентством водних ресурсів
терміном на три роки. Свердловина
№151 експлуатуватиме підземні води
Новокаховського родовища питних
підземних вод – ділянка «Окрема»
(«Одинокі експлуатаційні свердловини»), запаси по якій затверджені в ДКЗ
СРСР в 1973р. в кількості 15,6 тис. м3/
добу. Свердловина каптує водоносний
горизонт у відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену. Згідно календарного плану-графіку
виконання геологорозвідувальних робіт до Договору №22/03 від 27.03.19р.,
роботи мають бути завершені в IV
кварталі 2021р.. Видобування підземних вод передбачається здійснювати

глибинним електронасосом.
Підземні води є складовою частиною продукції (газобетону).
Технологічний процес, що забезпечує випуск продукції (газобетону),
складається з таких основних етапів:
добування води з артсвердловини,
фільтрація води для парового котла, подача піску з теплою водою до
кульового млина для помолу, перекачка піщаного шламу до спеціальної
ємності, подача піщаного шламу до
міксерної станції для змішування з
іншими компонентами, вилив готової
суміші до ливарної форми, транспортування рольгангами з моторедуктором заповненої форми до зони
попереднього визрівання (поризації),
транспортування форми рольгангами
до різальної лінії, транспортування
рольгангом до вакуумного крану
зняття підрізного шару, штабелювання
зеленого масиву на автоклавні рами
у три яруси, транспортування зеленого масиву до буферної зони або до
автоклаву, процес автоклавування,
переміщення білих блоків (готової
продукції) рольгангами до лінії розвантаження, розміщення блоків на
піддони, транспортування піддонів з
готовою продукцією по ланцюговому
транспортеру на майданчик сортування, переміщення піддонів з готовою
продукцією по ланцюговому транспортеру до обв’язувальної машини
– обв’язування пакувальною стрічкою,
переміщення піддонів транспортером
до пакувальної машини – надягання
на піддон з готовою продукцією ПВХ
упаковки (стейч худ), транспортування
транспортером та подальше знімання
упакованого піддону з готовою продукцією вилковим навантажувачом та
перевезення на склад.
Процес виробництва газобетонних блоків здійснюється на технологічному обладнанні імпортного та
вітчизняного виробника.
Технічна альтернатива 2
Планованою діяльністю передбачається використання існуючої
свердловини №151 з обсягом водо-

забору 365 тис. м3/рік та будівництво
резервної свердловини, яка буде
задіяна у разі виходу з ладу основної
свердловини, за адресою: вул. Першотравнева, 79 м. Нова Каховка, Херсонської області. Будівництво резервної артезіанської свердловини буде
здійснено на водоносному горизонті у
відкладах верхньосарматського підрегіоярусу верхнього міоцену. Заявлена
потреба у воді резервної свердловини
складатиме до 300 м3/добу.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 1
Видобування підземних вод зі
свердловини №151 передбачається
за адресою: Херсонська обл., м. Нова
Каховка, вул. Першотравнева, буд. 79.
Існуючі адмінбудівля, виробничий цех,
господарсько-побутові приміщення
знаходяться на території Новокаховської міської ради на земельній ділянці
площею 7.1757 га. Кадастровий номер
ділянки 6510700000:13:047:0019.
Експлуатація земельної ділянки буде
здійснюватися згідно договору купівлі-продажу. Цільове призначення – для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд будівельних організацій та
підприємств для будівництва та обслуговування заводу будівельних матеріалів. Зміна цільового призначення
земельної ділянки не передбачається.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива 2 не
розглядалася у зв’язку з тим, що діюча
свердловина розташована в межах
земельної ділянки, що є власністю ТОВ
«ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ», згідно договору купівлі-продажу та має достатні
показники для здійснення видобутку,
та використання води.
4. Соціально-економічний

вплив планованої діяльності
Видобуток підземних вод м. Нова
Каховка Херсонської області буде мати
позитивний соціально-економічний
вплив, що полягає у: економічному
розвитку району, забезпеченні населення якісною продукцією, збільшення
надходжень у місцевий та державний
бюджет при дотриманні екологічних
та санітарно-гігієнічних нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Покрівля продуктивного водоносного шару вапняків залягає на глибині
17,4 м, розкрита потужність 10 м. Для
замірів динамічного та статичного
рівня води свердловина обладнується
п’єзометричною трубкою діам. 12х3,0
мм, яка кріпиться до водопідіймальної
труби хомутами; динамічний рівень –
на глибині 11,8-12,36м. Дебіт існуючої
свердловини №151 – 65 м3/год при
зниженні рівня на 0,56 м. Водоносний горизонт напірний, коефіцієнт
водопровідності – 1560 м3/добу.
Експлуатаційні запаси родовища
розраховувались на необмежений
строк експлуатації. Розвідані запаси
є цілком забезпечені: водоносний
горизонт відкладів верхнього сармату
гідравлічно зв’язаний з водами Каховського водосховища, яке є головним
джерелом живлення верхньосарматського водоносного горизонту.
Завдяки потужній та постійній області
живлення, запаси підземних вод у м.
Нова Каховка практично необмежені.
Потреба підприємства у воді згідно
розрахунку становить 999,998 м3/добу
(365 тис.м3/рік).
Розміри ЗСО для свердловини
№151: 1-й пояс ЗСО – радіус 15,0 м;
2-й пояс ЗСО – радіус 91,6 м; 3-й пояс
ЗСО – радіус 647,9 м.
За допомогою насосної станції
марки ЕЦВ 8-63-70 (65 м3/год, 22 кВт)
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 (автоматично 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.
вода подається на поверхню.
Кількість створених робочих місць
на об’єкті 269 чоловік (269 – постійні,
0 – тимчасові).
Режим роботи підприємства – 365
(366) робочих днів на рік, 2 зміни у
24-годинний робочий день.
Інженерне забезпечення об’єкту:
водопостачання – від артезіанської
свердловини №151 та КП «Міський
водоканал», водовідведення – до каналізаційних мереж ТОВ «НВП «НКЕМЗ»,
згідно договору, електропостачання
– від існуючих міських електромереж.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо забруднення атмосферного повітря
– дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
населених пунктів.
Санітарні обмеження встановлюються по загальним санітарним
нормам – дотримання санітарних
розривів до забудови міських територій. Обмеження по впливу на ґрунт
і водне середовище – дотримання
водоохоронних заходів та території
ЗСО, лімітів водоспоживання, затверджених запасів питних підземних вод.
Обмеження по впливу на техногенне
середовище – дотримання охоронних
зон інженерних комунікацій.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- організація зон санітарної охорони на водозаборах;
- дотримання розміру санітарно-захисної зони;
- дотримання норм на межі СЗЗ
по акустичному та вібраційному навантаженню;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Водозабір облаштований закритими системами забору та розподілу
води, які відповідають сучасним вимогам. Насосна станція облаштована відповідно до ДБН В.2.5-74.2013
«Водопостачання, зовнішні мережі та
споруди. Основні положення проектування» та забезпечує захист глибинних
водоносних горизонтів від забруднення. Інженерну підготовку і захист
території забезпечено існуючою інфраструктурою. Проведення додаткових
будівельних робіт не передбачається.
Передбачаються заходи щодо:

- гідрогеологічного моніторингу
(режимних спостережень рівня води,
обсягів видобування, якості підземних
вод),
- дотримання лімітів забору води,
- раціонального використання
водних ресурсів,
- санітарної охорони джерела водопостачання в межах І-ІІІ поясів ЗСО.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
8. Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Основний вплив при експлуатації
свердловини буде здійснюватися на
гідрогеологічне середовище, що полягає у відборі підземних вод у кількості
999,998 м3/добу, 365 тис. м3/рік.
Види можливого впливу планованої діяльності на довкілля за компонентами навколишнього середовища:
атмосферне повітря – викиди та їх
обсяги від існуючих джерел викидів не
зміняться при провадженні планованої
діяльності;
водне середовище – вплив на
поверхневі води не передбачається.
Стічних вод з виробничого процесу
не утворюється. Передача стічних
вод після використання виключно
для господарсько-побутових потреб
здійснюється до ТОВ «НВП «НКЕМЗ»
згідно договору. Забруднення підземних вод планованою діяльністю не
передбачається;
гідрогеологічне середовище –
водокористування у встановлених
обсягах;
ґрунти – не передбачається. Відходи, що будуть утворюватися під час
виробничого процесу планується передавати на утилізацію відповідно до
класу небезпеки та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями;
рослинний і тваринний світ – не
передбачається. Об’єкти ПЗФ в зоні
впливу об’єкта виробничої діяльності
відсутні;
вплив на клімат та мікроклімат – не
передбачається;
вплив на техногенне середовище
– негативний вплив на промислові,
житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, пам’ятки культури,
архітектури, історії та інші елементи
техногенного середовища не передбачається.
шумовий вплив – при роботі технологічного обладнання.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі
1, окрім цього вплив на гідрогеологічне середовище резервною свердловиною.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 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 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. 3, абзац 1 – видобування
корисних копалин, крім корисних
копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи
землекористувачами в межах наданих
їм земельних ділянок з відповідним
цільовим використанням.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВД у
відповідності 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 господарювання 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 господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля;
n проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз
уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час

здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
n надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки
впливу на довкілля, що враховує
результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
n 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 довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, 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 уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу
на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 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 коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються 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
обсягу 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 нада-

ти уповноваженому 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 зауваженні і пропозиції, 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 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 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
процесі громадського обговорення
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
Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде
Висновок з ОВД та інші документи
дозвільного характеру, 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
діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
Департаменту захисту довкілля та
природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, 73026,
м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10,
e-mail: dp-ekology@khoda.gov.ua,
тел.: +38 (0552) 26-31-95, Шевченко Наталія Ігорівна.
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)

СТВОРЮЄТЬСЯ РОБОЧА ГРУПА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБИТКІВ УКРАЇНА ПОГЛИБЛЮЄ СПІВПРАЦЮ З ЄС
ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА ОКУПОВАНОМУ ПІВОСТРОВІ У СФЕРІ РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

М

іністерством захисту
довкілля та природних
ресурсів України проведено зустріч з керівним
складом прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя щодо встановлення збитків
державі, у рамках кримінальних
проваджень, що пов’язані з нанесенням шкоди довкіллю спричиненої незаконною окупацією
АР Крим.

ної робочої групи із залученням
фахівців ЦОВВ, підпорядкованих
Міндовкіллю, для визначення
збитків:
- за видобування корисних
копалин;
- за видобування вуглеводнів
на кримському шельфі Чорного
моря;
- за забруднення ґрунтів та
повітря, у тому числі, від діяльності
ПраТ «Кримський Титан».

Під час зустрічі було досягнуто
домовленостей зі створення спіль-

Нагадаємо, ПрАТ «Кримський
титан» (м. Армянськ) – є одним з

найбільших виробників двоокису
титану пігментного. Порушення
технологічних процесів на заводі
неодноразово призводило до
загострення екологічної ситуації
на півночі Криму та у прилеглих
районах Херсонської області.
У 2018 – 2019 роках неодноразово було зафіксовано викиди
в атмосферу отруйних хімічних
речовин з кислотонакопичувача
підприємства. Кожен із таких випадків супроводжувався різким
погіршенням стану здоров’я населення.

М

іністерство захисту
довкілля та природних
ресурсів України повідомляє, що наразі ведеться
робота над розробкою Кодексу
ведення відповідального рибного господарства, який стане уніфікованим документом
та регулюватиме усі питання
функціонування рибогосподарського сектору. Він враховуватиме пропозиції та кращі
практики ЄС у сфері управління

рибним господарством, запровадить норми європейського
законодавства та встановить
чіткі та прозорі правила у рибогосподарській сфері.
Для роботи над Кодексом
буде сформована робоча група. Міністерство очікує, що до
кінця першого півріччя 2021
року буде завершено розробку Кодексу та внесено його
на розгляд Верховної Ради
України.
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ВЕРХОВНА РАДА ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ТЕРИТОРІЇ
СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ

В

ерховна Рада України зареєструвала проєкт Закону
«Про території Смарагдової мережі», який передбачає
збереження природних оселищ та видів дикої флори
та фауни в рамках угоди про асоціацію з ЄС.
В Україні виконується зобов’язання на виконання Угоди
про асоціацію ЄС і ратифікованої в Україні Бернської конвенції
щодо створення Смарагдової мережі.
За інформацією Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України, Смарагдова мережа України
складається з 377 територій площею близько 8 млн га. Ці
території потребують ефективного управління, розширення
та збереження. Законопроєкт встановлює чіткі правові та
організаційні засади для врегулювання цих питань.
Що законопроєктом передбачено?
- зміну підходів до управління природоохоронною територією з «охорони» території до «збереження окремих
природних оселищ та природної фауни і флори». Цей процес
має відбуватись шляхом планування та реалізації заходів
необхідних для підтримання, відновлення природних оселищ
та популяцій видів природної флори і фауни у сприятливому

статусі збереження;
- встановлення чітких критеріїв для відбору територій
Смарагдової мережі, які ґрунтуються на науковому підході.
Тобто для кожного пріоритетного виду флори чи фауни буде
проведено інвентаризацію та розроблено карту, де буде
зазначено його місцезнаходження. Карта охоплюватиме не
лише Україну, а й весь біогеографічний регіон;
- функціонування Національного реєстру територій Смарагдової мережі та системи моніторингу статусу збереження типів
природних оселищ та видів природної фауни і флори, а також
звітування. Це передбачає створення бази даних та визначення
тенденцій у динаміці популяцій видів і оселищ, за результатами
яких будуть прийматися подальші управлінські рішення;
- розроблення планів управління територіями Смарагдової мережі;
- впровадження механізму оцінки впливу на територію
Смарагдової мережі.
Дані щодо ведення Національного реєстру територій Смарагдової мережі мають бути відкритими для усіх, що упередить можливі порушення природоохоронного законодавства.

ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКТОРІВ ПІСЛЯПРОЕКТНИЙ
ДЕІ ТА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПЗФ
МОНІТОРИНГ ОВД
ПЛАНУЄТЬСЯ ВСТАНОВИТИ КРИМІНАЛЬНУ
П
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

М

іністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що Уряд пропонує
встановити кримінальну відповідальність за опір та втручання в
діяльність держінспектора з охорони
навколишнього середовища та
працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду
під час виконання ними службових
обов’язків.
Відповідний законопроєкт підтримано на засіданні Уряду 2 грудня.
«Міндовкілля з Міністерством
внутрішніх справ провели спільну
роботу з розробки відповідного
законопроєкту, де закладається
кримінальна відповідальність за перешкоджання діяльності екологічних

інспекторів та працівників служби
охорони ПЗФ. На сьогодні ми маємо дуже багато випадків, де такі
втручання перешкоджають їм виконувати свої прямі обов’язки. Тому
ми пропонуємо ввести кримінальну
відповідальність, аж до позбавлення волі», повідомили в Міністерстві
захисту довкілля та природних ресурсів України.
Документом вносяться зміни
до ст. 342 та ст. 343 Кримінального кодексу України в частині назв
статтей та змін щодо встановлення
відповідальності за вчинення такого
правопорушення.
Таким чином, за вчинення опору
держінспектору з охорони навколишнього природного середовища
або працівнику служби державної

охорони природно-заповідного фонду передбачається відповідальність:
у вигляді штрафу від однієї тисячі
до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арешту на строк від трьох до шести
місяців, або обмеження волі на строк
до чотирьох років, або позбавлення
волі на строк до двох років.
За втручання в діяльність держінспектора з охорони навколишнього
природного середовища або працівника служби державної охорони
природно-заповідного фонду передбачається відповідальність:
у вигляді накладення штрафу до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або
арештом на строк до трьох місяців.

ісля отримання висновку з оцінки впливу на
довкілля, яке проводило процедуру ОВД,
статтею 13 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» передбачено забезпечення
здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень
у прогнозованих рівнях впливу та ефективності
заходів із запобігання забрудненню довкілля та
його зменшення.
Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються у висновку
з оцінки впливу на довкілля.
За результатами якого суб’єкт господарювання та уповноважені органи узгоджують заходи які
можуть зменшити або усунути вплив господарської діяльності на довкілля.
Фахівці ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» готові
взяти на себе всі види робіт, пов’язаних з післяпроектним моніторингом ОВД.
ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Тел.:+380 (96) 013 39 99

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобів
масової інформації – газетах, загальнодержавного значення:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»
n наклад - 1000 примірників;
n періодичність видання - 2 номери на місяць;

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

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення
про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження
газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності.

НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert або 1/8 А3 gorizont –
восьма частина полоси – 500 грн

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

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.

Реєстраційне свідоцтво КВ №24438-14378Р від 04.06.2020

Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах.

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

Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”
Контактні телефони офісу: тел./факс
(0552) 455-255, (050) 026-04-01
Науково-виробниче, екологічне,
ЄДРПОУ 41655832
інформаційне видання “EMGROUP DIGEST”
IBAN UA803003460000026001095939301
Редактор, відповідальний за випуск:
в АТ «Альфа-Банк» МФО 300346
Вікторія Коваленко
ІПН 416558321034
Віддруковано з готових фотоформ
Платник податку на прибуток за загальних умовах.
ПрАТ «Херсонська міська друкарня»,
вул. Університетська (40 років Жовтня), 31,
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Із зауваженнями та пропозиціями
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