
НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛЬНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА? 

ПОТРЕБУЄТЕ ІНДИВІДУАЛЬНІ ДІЄВІ 
РІШЕННЯ ПО ВАШОМУ ПИТАННЮ?

У 99% ВИПАДКІВ МИ МАЄМО ГОТОВЕ 
ПЕРЕВІРЕНЕ РІШЕННЯ! ЗВЕРТАЙТЕСЯ 

ДО НАС ПРЯМО ЗАРАЗ!

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»

НАШІ
ПАРТНЕРИ:

Emgroup.net.ua

Цей порядок закріплений Водним 
Кодексом України від 06.06.1995 № 
213/95-ВР. Для оцінки та забезпечення ра-
ціонального використання води у галузях 
економіки встановлюються технологічні 
нормативи використання води, а саме: 

n поточні технологічні нормативи 
використання води — для існуючого рівня 
технологій; 

n перспективні технологічні норма-
тиви використання води — з урахуванням 
досягнень на рівні передових світових 
технологій. 

Індивідуальні технологічні нормативи 
водоспоживання та водовідведення при-
значені для планування використання вод 
юридичними особами та індивідуальними 
підприємцями і являють собою віднесену 
до одиниці основної продукції, що ви-
робляється або використовується для її 

виробництва сировини, науково обґрунто-
вану кількість води з урахуванням її якості, 
яка необхідна для виробничого процесу, і 
відповідно кількість утворених стічних вод 
встановленої якості. Індивідуальні тех-
нологічні нормативи водоспоживання та 
водовідведення розробляються з   метою 
створення можливостей застосування 
економічних важелів управління процесом 
водокористування та водовідведення, 
планування споживання, а також оцін-
ки ефективності водокористування на 
конкретному підприємстві. Індивідуальні 
технологічні нормативи водоспоживання 
та водовідведення розробляються на ос-
нові діючих галузевих методик, або інших 
діючих нормативних актів і затверджують-
ся водокористувачами за погодженням з 
територіальними органами державного 
управління з охорони навколишнього 

середовища.
Затверджені індивідуальні техноло-

гічні нормативи водоспоживання та во-
довідведення використовуються в якості 
обґрунтування обсягів водоспоживання і 
водовідведення на період погодження та 
отримання Дозволу на спеціальне водо-
користування.

НАВІЩО НЕОБХІДНО ОФОРМЛЮ-
ВАТИ   ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 
НОРМАТИВИ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ?Затверджені індиві-
дуальні технологічні нормативи водоспо-
живання та водовідведення використо-
вуються в якості обґрунтування обсягів 
водоспоживання і водовідведення на 
період погодження та отримання Дозволу 
на спеціальне водокористування.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА 
ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМА-
ТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ:

n Довідки ЄДРПОУ або витяг з де-
ржавного реєстру;

n План-схема підприємства з позна-
ченням водозаборів;

n Попередній дозвіл на спеціальне 
водокористування (за наявності);

n Форма 2-ТП Водгосп за минулий 
звітний рік;

n Паспорт(и) на артезіанську(і) 

свердловину(и).
ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗГОД-

ЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:
n Візуальне обстеження підприємс-

тва-водокористувача, з метою з’ясування 
технічного стану споруд водозабору, 
очищення та скидання вод, умов водоко-
ристування тощо (1-5 робочих днів);

n Збір вихідних даних згідно умов 
договору (строк залежить від Замовника, 
запит на Збір вихідних даних  Замовник 
отримує в день підписання договору);

n Підготовка пакету документів на 
отримання Індивідуальних технологічних 
нормативів використання води (строк 
1-3 місяці);

НАСЛІДКИ ВІДСУТНОСТІ ІНДИВІДУ-
АЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ 
ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕ-
ДЕННЯ.

Діючим законодавство України 
розробка індивідуальних технологічних 
норм водоспоживання та водовідведення 
обов’язкова для суб’єктів господарюван-
ня,  які надають послуги з централізова-
ного водопостачання та водовідведення. 
Для інших суб’єктів господарювання 
розробка та затвердження індивідуаль-
них технологічних норм водоспоживан-
ня та водовідведення проводиться на 

добровільних засадах та/або на вимогу 
територіального органу державного уп-
равління у сфері охорони навколишнього 
середовища.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ: Індивідуальна, 
якщо виникли додаткові запитання з даної 
тематики, звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕ-
НЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. +380 (96) 013 
39 99 або (0552) 45-52-55. Ми завжди 
готові прийти Вам на допомогу!

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ 
ДОКУМЕНТІВ:

1. Закон України “Про охорону навко-
лишнього природного середовища” від 
25.06.1991 року №1264-XII

2. Водний кодекс України (введено в 
дію постановою ВР України від 06.06.1995 
№213/95-ВР.

3. ГНД 34.02.403-2004 Галузевий нор-
мативний документ. Норми і нормативи 
водоспоживання і водовідведення на під-
приємствах теплоенергетики. Методика 
розрахунку.

4. ГНД 34.21.321-2004. Обсяги водо-
забору теплових електростанцій. Мето-
дика визначення.

5. Галузева методика розрахунку норм 
і нормативів водоспоживання і водовідве-
дення на підприємствах олійно-жирової 
галузі.

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
НОРМАТИВІВ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Для забезпечення раціонального використання 
і охорони вод, визначення лімітів водокористування 
водокористувачам, які здійснюють забір води 
з водних об'єктів і (або) інших джерел 
водопостачання, встановлюються технологічні 
нормативи водоспоживання

У разі, якщо підприємство:
n використовує воду з підземних 

джерел та має на балансі одну чи біль-
ше свердловин, 

n використовує воду з поверхне-
вих водойм,

n здійснює скид стічних вод у водні 
об’єкти

діючим законодавством пере-
дбачена необхідність періодичного 
оформлення дозволу на спеціальне 
водокористування.

ПЛАН ДІЙ ТА ПРОЦЕДУРА РОБОТИ
Спеціалісти нашої компанії ви-

конують всі необхідні розрахунки 
водоспоживання та водовідведення 
із повним супроводом робіт у всіх 
задіяних уповноважених органах для 
отримання дозволу на спеціальне 
водокористування.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІД-
ГОТОВКИ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВОДОКОРИСТУВАННЯ:

n Довідка ЄДРПОУ або витяг з 
державного реєстру;

n План-схема підприємства з 
позначенням водозаборів;

n Попередній дозвіл на спеціальне 
водокористування (за наявності);

n Форма 2-ТП Водгосп за минулий 
звітний рік;

n Паспорт(и) на артезіанську(і) 
свердловину(и).

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗ-
ГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

n Візуальне обстеження підпри-
ємства-водокористувача, з метою 
з’ясування технічного стану споруд 
водозабору, очищення та скидання 
вод, умов водокористування тощо (1-5 
робочих днів);

n Узгодження технічних та комер-
ційних умов та підписання договору 
на надання послуг (строк залежить від 
Замовника);

n Збір вихідних даних згідно умов 
договору (строк залежить від Замов-
ника, запит на Збір вихідних даних 
Замовник отримує в день підписання 
договору)

n Підготовка пакету документів 
на отримання дозволу на спеціальне 
водокористування (1-7 днів), у разі 
розробки Проекту ГДС або Індиві-
дуальних технологічних нормативів 
використання питної води строк по-
довжується на 1-3 місяці;

n Погодження документів з Замов-
ником (строк залежить від Замовника);

n Отримання дозволу на спеціаль-
не водокористування згідно чинного 
законодавства (30 календарних днів)

ТЕРМІН ДІЇ ДОЗВОЛУ:
Згідно ст.50 Водного кодексу Ук-

раїни, спеціальне водокористування 
може бути:

n короткотерміновим (на 3 роки) 
— у разі скидання водокористувачем 
забруднюючих речовин у водні об’єкти 
в обсягах, що перевищують гранично-
допустимі;

n довготерміновим (від 3 до 25 
років) — в усіх інших випадках.

ВАРТІСТЬ РОБІТ 
n Індивідуальна, якщо виникли 

додаткові запитання з даної тематики, 
звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖ-
МЕНТ ГРУПП» за тел. +380 (96) 013 39 
99 або (0552) 45-52-55. Ми завжди готові 
прийти Вам на допомогу!

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Водний кодекс України від 06 

червня 1995 р. Постанова КМУ від 13 
березня 2002 р. №321 “Про затверд-
ження порядку погодження та видачі 
дозволів на спеціальне водокористу-
вання та внесення змін до постанови 
КМУ від 10 серпня 1992 р. №459”. 
Постанова КМУ від 11 вересня 1996 
р. №1100 «Про Порядок розроблення 
і затвердження нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих 
речовин та перелік забруднюючих 
речовин, скидання яких нормується».

Закон України від 10 січня 2002 р. 
«Про питну воду та питне водопоста-
чання».

Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. 
№ 413 «Про затвердження Порядку ве-
дення державного водного кадастру».

Постанова КМУ від 14 серпня 1996 

р. № 966 «Про затвердження Порядку 
відшкодування збитків, завданих во-
докористувачам припиненням права 
або зміною умов спеціального водо-
користування».

Постанова КМУ від 25 серпня 2004 
р. № 1107 «Про затвердження Порядку 
розроблення та затвердження норма-
тивів питного водопостачання».

Наказ Міністерства охорони нав-
колишнього природного середовища 
України від 15 грудня 1994 р. № 116 
“Про затвердження Інструкції про 
порядок розробки та затвердження 
гранично допустимих скидів (ГДС) 
речовин у водні об’єкти із зворотними 
водами”. Наказ Міністерства охорони 
навколишнього природного сере-
довища України від 20 липня 2009 р. 
№ 389 “Про затвердження Методики 
розрахунку розмірів відшкодування 
збитків, заподіяних державі внаслі-
док порушення законодавства про 
охорону та раціональне використання 
водних ресурсів”.

РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
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____________________________________

     (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (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 реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМ ТАВРІЙСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР», код ЄДРПОУ 31597675

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно ЄДРПОУ, або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи – підприємця, ідентифікаційний 
код або у разі відсутності ідентифіка-
ційного коду зазначаються паспортні 
дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
виданий фізичної особи – підприєм-
ця) інформує про намір провадити 
планову діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта гос-
подарювання

74988, Херсонська обл., місто 
Нова Каховка, місто Таврійськ, вул. 
Портова, 2а тел.: +38 (05549) 7-38-96 

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

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

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Планованою діяльністю передба-
чається реконструкція вантажно-роз-
вантажувального комплексу зернових 
культур ТОВ «АДМ Таврійський еле-
ватор», 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.

В рамках планованої діяльності 
передбачається реконструкція іс-
нуючої станції розвантаження авто-
мобілів та розміщення на території 
діючого підприємства норійної вежі 
з вузлом очищення зерна, силосного 
складу зберігання зерна, газової зер-
носушарки, нового обладнання для 
транспортування зерна, трьох судно-
навантажувальних машин.

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

Технічна альтернатива 1
Технічною альтернативою 1 пе-

редбачено розміщення на території 
діючого підприємства ТОВ «АДМ 
Таврійський елеватор» додаткового 
технологічного обладнання та споруд 
з приймання зернових культур з авто-
транспорту, зберігання в силосному 
складі, обробки (очистка в сепараторі 
та сушіння в газовій зерносушарці) та 
відвантаження споживачу у водний 
транспорт. Проектоване обладнання 
приєднується до існуючого на підпри-
ємстві технологічного обладнання. 

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

Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою 2 роз-

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

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої 
діяльності. 

Територіальна альтернатива 1
Реконструкція вантажно-розван-

тажувального комплексу зернових 
культур передбачається на території 
діючого підприємства ТОВ «АДМ Тав-
рійський елеватор», що знаходиться за 
адресою: Херсонська область, м. Нова 
Каховка, м. Таврійськ, вул. Портова, 
буд. 2А. Земельна ділянка знаходить-
ся у власності ТОВ «АДМ Таврійський 
елеватор» Площа існуючої земельної 
ділянки – 5,6807 га, кадастровий но-
мер: 6510770800:02:001:0576, цільове 
призначення: для розміщення і екс-
плуатації будівель і споруд річкового 
транспорту. 

Додаткове відведення земельних 
ділянок не передбачається.

Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива не 

розглядається, оскільки реконструкція 
вантажно-розвантажувального комп-
лексу зернових культур передбачаєть-
ся на території діючого підприємства.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

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

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

Загальна площа існуючої земель-
ної ділянки – 5,6807 га.

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

Продуктивність існуючого облад-
нання для приймання та транспорту-
вання зерна – 100 т/год. Проектована 
продуктивність обладнання з прий-
мання, перевантаження та транспор-
тування зерна – 175 т/год, відванта-
ження у водний транспорт – 350 т/год.

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

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

Після розвантаження зернові куль-
тури системою ланцюгових конвеєрів 
та норій поступають до напільних 
складів та/або силосів для зберігання. 
При необхідності зерно очищується 
від домішок у сепараторі БСХ-400. 
Очищення запиленого повітря від се-
паратору здійснюється в батарейному 
циклоні ББЦ-550 з проектною ефек-
тивністю пиловловлення 95 %. Відходи 
очищення накопичуються в бункерах 
та по мірі накопичення відвантажують-
ся в автотранспорт. 

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

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

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

Проектоване транспортне об-
ладнання має герметичні кожухи, 
що виключає розповсюдження пилу 
при транспортуванні зерна. З метою 
мінімізації викидів забруднюючих 
речовин передбачено оснащення 
станції розвантаження автотранспор-
ту, вузлів перевантаження, бункерних 
вагів, транспортного обладнання та 
оперативних бункерів суднонаван-
тажувальних машин аспіраційними 
системами з очищенням запиленого 
повітря у локальних фільтрах з ефек-
тивністю пиловловлення до 99 %. 
Крім того, планованою діяльністю 
передбачається оснащення існуючого 
обладнання, що є джерелом виділен-
ня пилу, аспіраційними системами з 
очищенням аспіраційного повітря у 
локальних фільтрах. 

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

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

Час роботи підприємства – ціло-
добово, 360 днів на рік.

 
6. Екологічні та інші обмеження 

планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження встанов-

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтер-

нативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Згідно з «Державними санітарни-

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

Відповідно до п. 5.22 ДСП №173 
від 19.06.96 р. «морські та річкові порти 
слід розміщувати за межами сельбищ-
них територій на відстані не менше 
100 м від житлової забудови при від-
сутності негативного впливу на умови 
проживання. При цьому пасажирські 
причали можуть розміщуватись в ме-
жах населеного пункту, а перевалочні 
райони водно-транспортного вузла - 
поза населеним пунктом або на його 

околиці».
Слід зазначити, що виділення 

даної земельної ділянки для реконс-
трукції та розширення Новокаховсь-
кого річного порту було здійснено у 
1976 році згідно рішення виконавчого 
комітету Новокаховської міської ради 
від 05.10.1976 р. № 364/19.

Можливість організації норма-
тивної санітарно-захисної зони від 
проектованих джерел викидів підпри-
ємства до найближчої громадської 
забудови відсутня. Фактична відстань 
від крайніх джерел викидів підприємс-
тва до земельної ділянки з цільовим 
призначенням для розміщення та 
обслуговування спортивного комп-
лексу, зареєстрованої в державному 
реєстрі прав від 04.12.2014 р. – ста-
новить 55 м. 

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

У зв’язку з вищенаведеним ви-
конується обґрунтування скорочення 
нормативного розміру санітарно-за-
хисної зони для ТОВ «АДМ Таврійський 
елеватор» згідно з п. 5.7 ДСП №173 від 
19.06.96 р.

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

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

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

7. Необхідна еколого-інженер-
на підготовка і захист території за 
альтернативами:

щодо технічної та територіальної 
альтернативи 1

Підприємством ТОВ «АДМ Таврій-
ський елеватор» планується реконс-
трукція вантажно-розвантажувального 
комплексу зернових культур в межах 
існуючої земельної ділянки. Територія 
має існуюче планування, тверді під’їзні 
дороги і шляхи. Розміщення існуючих 
та проектованих будівель та споруд 
на території підприємства відповідає 
вимогам протипожежних, санітарних, 
технологічних та екологічних норм.

Передбачаються інженерно-гео-
логічні та геодезичні вишукування в 
необхідному обсязі згідно чинного 
законодавства. Проектні рішення в 
період будівництва та експлуатації 
повинні забезпечувати раціональне 
використання ґрунту, повинні бути 
передбачені заходи проти дії підтоп-
ленню, просіданню, активізації інших 
екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювані, захисні та компенсаційні 
заходи.

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтер-

нативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядаються у зв’язку з 

відсутністю територіальної альтер-
нативи 2.

 
8. Сфера, джерела та види 

можливого впливу на довкілля:
щодо технічної та територіальної 

альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяль-

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

передбачається.

n на атмосферне повітря: по-
тенційними джерелами впливу пла-
нованої діяльності на атмосфер-
не повітря є процеси приймання, 
транспортування, перевантаження, 
очищення, сушіння, зберігання зер-
нових культур, відвантаження зерна 
у водний транспорт, відвантаження 
відходів очищення в автотранспорт, 
маневрування автотранспорту по 
майданчику підприємства. З метою 
мінімізації викидів забруднюючих 
речовин передбачено оснащення 
технологічного обладнання аспіра-
ційними системами з очищенням за-
пиленого повітря в пиловловлюючому 
обладнанні. Очікувані максимальні 
приземні концентрації забруднюючих 
речовин на межі санітарно-захисної 
зони, межі житлової та громадської 
забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря 
не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій. 
Під час виконання будівельно-монтаж-
них робіт передбачається незначний 
короткочасний вплив на атмосферне 
повітря при здійсненні земляних, фар-
бувальних, зварювальних робіт, роботі 
спеціалізованої техніки.

n геологічне середовище: вплив 
не передбачається. 

n земельні ресурси, ґрунти: 
тимчасовий допустимий вплив під 
час проведення земляних робіт при 
реконструкції підприємства.

n водні ресурси: допустимий 
вплив. Забір води з водних об’єктів 
не передбачається. Для очищення 
дощових стоків передбачається вла-
штування локальних очисних споруд 
з подальшим відведенням очищених 
стоків з допустимими показниками у 
Каховське водосховище. При експлу-
атації об'єкта планованої діяльності 
передбачено суворе дотримання 
режиму водного об'єкта.

n рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти: вплив не передба-
чається.

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтер-

нативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядаються у зв’язку з 

відсутністю територіальної альтер-
нативи 2.

9. Належність планованої діяль-
ності 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 ТОВ «АДМ 
Таврійський елеватор» з реконструкції 
вантажно-розвантажувального комп-
лексу зернових культур відноситься 
до другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме абзац 5 
п. 10 частини 3 статті 3 (будівництво 
перевантажувальних терміналів та об-
ладнання для перевантаження різних 
видів транспорту, а також терміналів 
для різних видів транспорту), абзац 15 
п. 10 частини 3 статті 3 (спеціалізовані 
або річкові термінали) та п. 13 частини 
3 статті 3 (господарська діяльність, що 
призводить до скидання забруднюю-
чих речовин у водні об’єкти) Закону Ук-
раїни «Про оцінку впливу на довкілля».

Закінчення на стор. 3.

Додаток 2  до Порядку передачі документації  для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля



Екологічний податок – це загаль-
нодержавний обов’язковий платіж, 
що справляється за ФАКТИЧНІ обсяги 
викидів у атмосферне повітря, скиди у 
водні об’єкти забруднюючих речовин, 
розміщення (А НЕ ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІ-
ГАННЯ) відходів.

Платниками податку за викиди 
є суб’єкти господарювання, юридичні 
особи, бюджетні установи, громадські 
та інші підприємства та організації, під 
час діяльності яких на території України 
здійснюються викиди забруднюючих 
речовин.

Кожен квартал підприємство спла-
чує екологічний податок, тому ми хочемо 
показати на прикладі як саме здійс-
нюється сплата екологічного податку 
за викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.

Підприємство здійснює сплати згід-
но п.243.1 ПКУ, де встановлені ставки за 
викиди по: 

1) найменуванню речовин 
2) за класом їх небезпеки.
Бухгалтеру треба враховувати, що 

викид за всі чотири квартали не пови-
нен перевищувати річного значення 
обсягів викидів, встановлених в таблиці 
6.1 Документів, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів.

Розберемо порядок сплати податку: 
Частину із основних речовин-за-

брудників атмосферного повітря можна 
знайти в ставках екологічного податку за 
викиди в атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин стаціонарними дже-
релами забруднення по найменуванню 
забруднюючої речовини. Наприклад, 
речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (у ставках це - тверді 
речовини); Манган та його сполуки 
(марганець);оксиди азоту та азоту (1) 
оксид [N2O] сумуються і виводиться 
єдиний податок як для азоту оксидів; 
Сірки діоксид – ангідрид сірчистий; 
Неметанові леткі органічні сполуки (НМ-
ЛОС) – Вуглеводні, тощо.

Складнощі виникають з речовинами 

які неможливо знайти в цьому переліку, 
тоді на допомогу приходять такі доку-
менти:

n Гранично допустимі концентрації 
та орієнтовні безпечні рівні діяння (Далі 
– ГДК/ОБРД) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць;

n Наказ №104 від 14.03.2002 «Про 
затвердження Переліку речовин, які вхо-
дять до "твердих речовин" та "вуглевод-
нів" і за викиди яких справляється збір» 
(Далі – Тверді речовини/Вуглеводні).

Наприклад, для того щоб визначити 
куди віднести Метан і яку ставку за нього 
встановити для сплати, ми перевіряємо 
документ, для того щоб визначити клас 
небезпеки речовини, але його в ГДК/
ОБРД не знаходимо,  тому встановити 
ставку по класу небезпеки речовин та-
кож неможливо. Через це, переходимо 
до Тверді речовини/Вуглеводні, де в 
переліку речовин, які входять до Вугле-
воднів знаходимо під №13 Метан.

Отже, до НМЛОС (теж саме що й 
вуглеводні) ми додаємо Метан і  спла-
чуємо ставку за суму цих речовин як за 
Вуглеводні.

У другому випадку, наприклад, 
Залізо ми також не можемо знайти по 
найменуванню забруднюючої речовини 
в переліку ставок екологічного податку, 
тому відкриваємо ГДК/ОБРД і знаходи-
мо, що Залізо відноситься до 3 класу 
небезпеки речовин, отже, ставка за тону 
буде становити 598 грн. 40 коп., як для 
речовини 3-го класу небезпеки.

Для забруднюючих речовин (спо-
лук), на які не встановлено клас небез-
печності та орієнтовно безпечний рівень 
впливу (крім двоокису вуглецю), ставки 
податку встановлюються як за викиди 
забруднюючих речовин 1 класу небез-
печності згідно з п.243.2 ПКУ.

Якщо виникли додаткові запитання 
з даної тематики, звертайтесь до ТОВ 
«ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. 
+380 (96) 013 39 99 або (0552) 45-52-
55. Ми завжди готові прийти Вам на 
допомогу!

сплата екологічного податку за викиди 
забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення

ДОПОМОГА БУХГАЛТЕРУ, 
ЕКОЛОГУ ПІДПРИЄМСТВА:

EMGROUP DIGEST №1 (1) 10 ЛИПНЯ 2020 РОКУ 3

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами є  невід'ємною 
складовою діяльності будь-якого під-
приємства, що здійснює викиди шкід-
ливих речовин в атмосферу Закон/
Підзаконні акти відповідно до яких 
надається Дозвіл:

Закон України №1264-XII від 
25.06.1991 р. «Про охорону навколиш-
нього природного середовища»

Закон України №2707-XII від 
16.10.1992 р. «Про охорону атмосфер-
ного повітря»

Закон України №2806-ІV від 
06.09.2005 р. «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності»

Закон України №5456-VI від 
16.10.2012 р. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
оптимізації повноважень органів вико-
навчої у сфері екології та природних ре-
сурсів, у тому числі на місцевому рівні»

Постанова КМУ №302 від 13.03.2002 
р. «Про затвердження Порядку про-
ведення та оплати робіт, пов’язаних з 
видачею дозволів на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами»

Наказ №108 від 09.03.2006 р. «Про 
затвердження Інструкції про загальні ви-
моги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для 
отримання дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами»

Наказ Міністерства екології та при-
родних ресурсів №475 від 01.10.2012 р. 
«Про затвердження Порядку внесення 
установ, організацій та закладів, які 
здійснюють розробку документів, що 
обґрунтовують обсяги викидів для 
підприємств, установ, організацій та 
громадян - суб’єктів підприємницької 
діяльності, до переліку Мінприроди 
України»

Закон України № 1193-VII  від 
09.04.2014 р. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо скорочення кількості документів 
дозвільного характеру».

Необхідні документи для підготовки 
Дозволу на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарни-
ми джерелами:

n Довідка ЄДРПОУ або витяг з де-
ржавного реєстру;

n План-схема підприємства;
n Юридична та поштова адреса;

n Назва інших суб’єктів господарю-
вання, що розміщуються на території 
підприємства;

n Назва суб’єктів господарювання, 
які межують з підприємством;

n ПІБ керівника підприємства та 
особи відповідальної за екологію за 
наказом;

n Потужність підприємства за ос-
танній рік та на перспективу;

n Опис технологічного процесу;
n Характеристика джерел утворен-

ня забруднюючих речовин;
n Рік і дата введення в експлуа-

тацію та дата останньої реконструкції 
обладнання;

n Дані по використанню палива, 
сировини;

n Назва та адреса підприємств 
постачальників сировини та замовників 
продукції;

n Характеристика стаціонарних 
джерел викидів (висота, діаметр, швид-
кість та об’єм викидів). Лабораторні 
заміри викидів від стаціонарних джерел 
(у разі відсутності замірів ТОВ «ЕКОМЕ-
НЕДЖМЕНТ ГРУПП»» включає вартість 
замірів у вартість послуг);

n Технічний звіт по пусконалагоджу-
вальним випробуванням котлів.

Процедура отримання Дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами  складається з:

n визначення кількісних та якісних 
показників джерел викидів;

n інвентаризація джерел викидів, 
підготовка та реєстрація звіту з інвен-
таризації;

n подача об’яви в газету щодо 
намірів підприємства отримати дозвіл 
на викиди;

n отримання довідки про фонові 
концентрації в районі розміщення 
підприємства та короткої кліматичної 
характеристики району;

n розробка документів, в яких 
обґрунтовуються обсяги викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне 
повітря;

n отримання погодження щодо 
можливості отримання дозволу на вики-
ди від органів Держпродспоживслужби;

n консультаційні послуги по змен-
шенню викидів від стаціонарних джерел;

n супровід та погодження розроб-
леної документації для отримання доз-
волу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря в Департаменті 

екології або Мінприроди.
Поетапний перелік документів, не-

обхідних для отримання дозволу:
n Заява (ЗУ «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності»);
n Документи, у яких обґрунтову-

ються обсяги викидів (в друкованому 
та електронному вигляді) відповідно до 
“Інструкції про загальні вимоги до офор-
млення документів”, затвердженої Нака-
зом Мінприроди №108 від 09.03.2006 р.;

n Звіт про інвентаризацію стаціо-
нарних джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря підпри-
ємства (в друкованому та електронному 
вигляді);

n Рішення Головного управління Де-
ржпродспоживслужби щодо можливості 
видачі дозволу на викиди;

n Повідомлення про намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами з відповіддю місцевої де-
ржадміністрації.

Заява та документи, що додаються 
до неї, подаються адміністратору ЦНАП 
відповідно до п. 5 ст.4-1 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності».

Термін розробки документів:  до 60 
календарних днів;

Термін узгодження документів: 
n реєстрація звіту по інвентаризації 

– 30 календарних днів;  
n отримання відповіді щодо відгуків 

громадськості від місцевої держад-
міністрації про отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря – 30 календарних днів; 

n отримання погодження щодо 
можливості отримання дозволу на вики-
ди від органів Держпродспоживслужби, 
супровід та погодження розробленої 
документації для отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря в Департаменті екології 
або Мінприроди – 30 календарних днів.

Термін дії дозволу: 
Згідно із Законом України № 1193-

VI від 09.04.2014 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів доз-
вільного характеру» Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря видається суб’єкту господарю-
вання, об’єкт якого належить до І групи, 
- на 7 років, до ІІ групи, -  на 10 років, до 
ІІІ групи, - на необмежений строк дії.

Вартість послуги – договірна.

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

____________________________________
     (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкіл-

ля (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 реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПОВІДОМЛЕННЯ
Закінчення. Початок на стор. 2.

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

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень 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 господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля - це процеду-
ра, що передбачає: підготовку суб'єктом 

господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського об-
говорення планованої діяльності; аналіз 
уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб'єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення проце-
дури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації; надання уповноваже-
ним органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п'ятим цього пункту; врахування 
висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу 

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

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення 
на веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пун-
кті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропо-
зиції, вкажіть унікальний реєстраційний 

номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності у Єди-
ному 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 робо-
чих 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 про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Згідно чинного законодавства Ук-
раїни 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 видаєть-
ся Державною архітектурно-будівель-
ною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

2. Дозвіл на спеціальне водоко-
ристування, (вид рішення відповідно 
до частини першої статті 11 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
що видається Державним агентством 
водних ресурсів України. (орган, до 
повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

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

Департаменту енергетики та еко-
логії Херсонської обласної державної 
адміністрації, відділ оцінки впливу на 
довкілля, поводження з відходами та 
стратегічної екологічної оцінки 73026, м. 
Херсон, пров. Козацький, буд. 10, e-mail: 
dp-ekology@khoda.gov.ua, 

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

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

Додаток 2  до Порядку передачі документації  для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля
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     (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (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 реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДІЯ 
НЕРУХОМОСТІ»,  код ЄДРПОУ 
22808435 (повне найменування 
юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи - підпри-
ємця, ідентифікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника подат-
ків 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

43010, Волинська обл.,  м. 
Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, 
тел. (0332) 20-01-24

(місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи - під-
приємця (поштовий індекс, адре-
са), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її 
характеристика, технічні аль-
тернативи*.

Планована діяльність, її харак-
теристика.

Планованою діяльністю пе-
редбачається реконструкція ав-
тозаправної станції  (АЗС) під 
автозаправний комплекс (АЗК) з 
встановленням обладнання для 
СВГ за адресою: проспект Пе-
ремоги, 133 в Святошинському 
районі м. Києва.

До складу проектованого ав-
тозаправного комплексу (АЗК) 
входять: автозаправна станція, 
на якій здійснюється заправлення 
автомо¬білів рідким моторним 
паливом (бензином та дизель-
ним паливом різних марок) та 
стаціонарний заправник газом, 
призначений для за¬правлення 
автомобілів сумішшю зріджених 
вуглеводневих газів (ЗВГ) про-
пан-бутан.

Пропускна здатність АЗК – 500 
автомобілів на добу за рідким 
моторним паливом та 100 ав-
томобілів на добу за зрідженим 
вуглеводневим газом.

Річний обсяг моторного пали-
ва та зрідженого вуглеводневого 
газу, що планується до реалізації: 
бензин – 3920 м3, дизельне пали-
во – 3080 м3, ЗВГ – 1750 м3.

Режим роботи АЗК – цілодобо-
вий, 365 днів на рік.

Технічна альтернатива 1
До складу проектованого ав-

тозаправного комплексу входять: 
n будівля АЗК з пунктом сер-

вісного обслуговування водіїв та 
пасажирів, 

n підземний резервуарний 
парк для зберігання моторного 
палива загальною місткістю 105 
м3 (один трьохсекційний резерву-
ар об’ємом 50 м3 для зберігання 
бензину трьох марок та один трь-
охсекційний резервуар об’ємом 
55 м3 для зберігання дизельного 
палива двох марок та пролитих 
нафтопродуктів),

n підземний резервуар для 
зберігання зрідженого вуглевод-
невого газу ємністю 20 м3, 

n 6 паливороздавальних коло-
нок продуктивністю 40 л/хв. кожна 
(п’ять 5-ти продуктових 10-ти 
пістолетних паливороздавальних 
колонок для рідкого моторного 
палива та одна 4-х пістолетна ко-
лонка для заправлення зрідженим 
вуглеводневим газом),

n дизель-генератор,
n очисні споруди виробничо-

дощових стоків,
n пост для зарядки електро-

мобілів із сервісним пілоном,
n сервісна колонка (підкачка 

шин),
n майданчики тимчасового 

зберігання легкових автомобілів.
На території АЗК також пере-

дбачено розміщення майданчика 
відпочинку, засобів пожежогасін-
ня, майданчика для сміттєзбірни-
ків, тіньових навісів.

Технічна альтернатива 2
В якості технічної альтернативи 

2 розглядався варіант встанов-
лення наземного резервуару для 
зберігання ЗВГ.

3 .  М і с ц е  п р о в а д ж е н н я 
планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1
Реконструкція автозаправної 

станції під автозаправний ком-
плекс з встановленням облад-
нання для СВГ передбачається 
на земельній ділянці площею 
0,3028 га (кадастровий номер 
8000000000:75:187:0006) за ад-
ресою: проспект Перемоги, 133 в 
Святошинському районі м. Києва 
згідно договору оренди земель-
ної ділянки з Київської міською 
радою. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: для розміщення 
та експлуатації об’єктів дорожньо-
го сервісу.

Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернати-

ва 2 не розглядалася, оскільки 
планованою діяльністю передба-
чається реконструкція існуючої 
автозаправної станції під багато-
паливний автозаправний комп-
лекс. Розміщення АЗК на обраній 
земельній ділянці відповідає її 
цільовому призначенню та вимо-
гам протипожежних, санітарних та 
екологічних норм.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Метою реконструкції автоза-
правної станції під автозаправний 
комплекс з встановленням облад-
нання для СВГ є надання послуг по 
заправці якісним паливом, ство-
рення додаткових робочих місць, 
збільшення надходжень у місце-
вий та державний бюджет, роз-
виток відповідної інфраструктури 
при дотриманні протипожежних, 
екологічних та санітарно-гігієніч-
них норм.

 
5. Загальні технічні харак-

теристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю пере-
дбачається реконструкція автоза-
правної станції під автозаправний 
комплекс з встановленням облад-
нання для СВГ.

А в т о з а п р а в н и й  к о м п л е к с 
призначений для приймання, 
зберігання та відпуску спожива-
чам рідкого моторного палива 
(бензину та дизельного палива), 
зрідженого вуглеводневого газу 
та сервісне обслуговування водіїв 
та пасажирів.

Доставка пального передбаче-
на автотранспортом. 

Злив рідкого моторного палива 
з автоцистерн здійснюється через 
герметичні зливні швидкороз’ємні 
муфти та спеціальні фільтри. При 
зливі нафтопродуктів з автоцис-
терни до підземних резервуарів 
витіснений об’єм парів нафтопро-
дуктів повертається в бензовоз, 
при цьому виключається вихід 
парів нафтопродуктів в навколиш-
нє середовище.

Зберігання моторного палива 
передбачається в 2-х підземних 
сталевих горизонтальних резер-
вуарах загальною ємністю 105 
м3 – 2 резервуари об’ємом 50 м3 
(секція для зберігання бензину 
марки А-95+ об’ємом 10 м3, бен-
зину А-95 – 20 м3, бензину А-92 
– 20 м3) та 55 м3 (секція для збері-
гання дизельного палива ДП+ 

об’ємом 20 м3, дизельного палива 
ДП – 30 м3 та аварійна секція для 
пролитих нафтопродуктів об’ємом 
5 м3). Резервуари обладнані за-
пірними пристроями, захисними 
та дихальними клапанами. 

Стаціонарний заправник газу 
заводського виготовлення та 
укомплектований підземним ре-
зервуаром для зберігання зрідже-
ного вуглеводневого газу ємністю 
20 м3, насосом для перекачування 
ЗВГ, зливною колонкою для подачі 
ЗВГ з автоцистерни в резервуар; 
запірною, регулюючою і запобіж-
ною арматурою; приладами кон-
тролю та автоматики; технологіч-
ними трубопроводами.

Для відпуску палива викорис-
товуються п’ять 5-ти продуктових 
10-ти пістолетних паливороз-
давальних колонок для рідкого 
моторного палива та одна 4-х піс-
толетна колонка для заправлення 
зрідженим вуглеводневим газом. 
Продуктивність паливороздаваль-
них колонок – 40 л/хв.

Над майданчиком, на якому 
розміщені паливороздавальні 
колонки, передбачений тіньовий 
навіс. 

На АЗК передбачена механіза-
ція й автоматизація основних тех-
нологічних процесів, дистанційне 
керування паливороздавальними 
колонками здійснюється з опера-
торської.

Пропускна здатність АЗК – 500 
автомобілів на добу за моторним 
паливом та 100 автомобілів на 
добу за зрідженим вуглеводневим 
газом.

Річний обсяг моторного пали-
ва та зрідженого вуглеводневого 
газу, що планується до реалізації: 
бензин – 3920 м3, дизельне пали-
во – 3080 м3, ЗВГ – 1750 м3.

Для зарядження електромо-
білів передбачена спеціалізована 
зарядна станція.

Те п л о п о с т а ч а н н я  о п е р а -
торської передбачено від елект-
ричних приладів.

В якості резервного джерела 
електропостачання передбачений 
дизель-генератор.

6. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо за-

бруднення атмосферного повітря 
- дотримання значень гранично-
допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі населених пунктів 
та значень допустимих еквівален-
тних рівнів шуму.

Санітарні обмеження встанов-
люються 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-побуто-
вої каналізації.

Обмеження по впливу на тех-
ногенне середовище - дотри-
мання охоронних зон інженерних 
комунікацій. 

Обмеженнями впливу на рос-
линний і тваринний світ є законо-
давчі вимоги щодо збереження 
біорізноманіття об'єктів рослин-
ного і тваринного світу; недопус-
тимість погіршення середовища 
існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; за-
побігання небажаним змінам 
природних рослинних угруповань 
та негативному впливу на них гос-
подарської діяльності. 

Основні обмеження, пов'язані 
із здійсненням діяльності, стосу-
ються наступних соціальних пи-
тань: здоров'я населення та його 
безпеки, стурбованості людей 
можливим негативним впливом на 
навколишнє середовище, впливу 

на зони відпочинку, використання 
земель. У разі можливого знесен-
ня існуючих зелених насаджень 
необхідно дотримуватися вимог 
Постанови КМУ від 01.08.2006 
№ 1045.

Об’єкт проектування знахо-
диться за межами зон охорони 
пам’яток культурної спадщини, 
меж історичних ареалів, зон регу-
лювання забудови, зон охороню-
ваного ландшафту, зон охорони 
археологічного культурного шару, 
охоронних зон об’єктів природно-
заповідного фонду, прибережних 
смуг, та інших зон.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтер-

нативі №1 планованої діяльності.
щодо територіальної альтер-

нативи 1
n дотримання містобудівних 

умов та обмежень;
n дотримання протипожежних 

розривів;
n дотримання розміру санітар-

но-захисної зони;
n дотримання правил безпеки 

дорожнього руху;
n дотримання технічних умов 

щодо інженерного забезпечення.
щодо територіальної альтер-

нативи 2
Не розглядається, дивитись 

п.3.

7. Необхідна еколого-інже-
нерна підготовка і захист тери-
торії за альтернативами:

щодо технічної та територіаль-
ної альтернативи 1

Заходи з інженерної підготовки 
території передбачаються з ура-
хуванням інженерно-будівельної 
оцінки території, забезпечення 
захисту від несприятливих при-
родних 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 раціональ-
не використання ґрунту, повинні 
бути передбачені заходи проти 
дії просіданню, активізації інших 
екзогенних процесів, а також 
охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтер-

нативі №1 планованої діяльності.
щодо територіальної альтер-

нативи 2
Не розглядається, дивитись 

п.3.

8. Сфера, джерела та види 
можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої 

діяльності з реконструкції автоза-
правної станції під багатопалив-
ний автозаправний комплекс на 
довкілля включають:

При виконанні підготовчих та 
будівельних робіт:

n на атмосферне повітря – за 
рахунок викидів забруднюючих 
речовин при роботі ДВЗ автотран-
спорту та будівельної техніки; при 
проведенні зварювальних та фар-
бувальних робіт, при проведенні 
земляних робіт, 

n шумовий вплив – при роботі 
ДВЗ автотранспорту та будівель-
ної техніки; проведенні зварю-
вальних робіт,

n поводження з відходами 
– утворення побутових та буді-
вельних відходів з подальшим 
розміщенням в місцях видалення 
відходів або передачею на утиліза-
цію спеціалізованим організаціям, 

n на рослинний та тваринний 
світ: у разі необхідності видален-
ня існуючих зелених насаджень, 
проведення відповідних робіт 
здійснюватиметься у відповідності 
з чинним законодавством.

При провадженні планованої 

діяльності:
n на ґрунт:  потенційними 

джерелами забруднення ґрунту 
під час експлуатації об’єкту є 
випадкові проливи пального. Для 
запобігання негативного впливу 
на ґрунти передбачається ряд 
заходів (тверде покриття майдан-
чика АЗК, наявність очисних спо-
руд виробничо-дощового стоку, 
контроль рівня нафтопродуктів в 
резервуарах, закрита герметична 
система зливу нафтопродуктів в 
резервуари і подачі їх до заправ-
них колонок, покриття трубоп-
роводів і резервуарів ізоляцією 
посиленого типу та ін.).

n на атмосферу: проектовані 
джерела викидів: дихальні клапа-
ни резервуарів зберігання рідкого 
моторного палива, запобіжний 
клапан резервуару зберігання 
ЗВГ, місце зливу зрідженого вуг-
леводневого газу з автоцистерн 
в резервуари зберігання, за-
правні колонки, скидний клапан 
резервуару ЗВГ (залпові викиди 
під час ремонту та опосвідчення 
резервуару), дизель-генератор, 
автотранспорт. Перевищень гра-
ничнодопустимих концентрацій 
забруднюючих речовин на межі 
нормативної санітарно-захисної 
зони та межі найближчої житлової 
забудови не очікується.

n поверхневі водні об'єкти, 
підземні води: водопостачання 
проектованого АЗК передбачено 
від міських мереж водопроводу. 
Витрата води передбачена на 
господарсько-питні та проти-
пожежні потреби. Відведення 
господарсько-побутових стоків 
здійснюється в міські каналізацій-
ні мережі. Для очищення вироб-
ничо-дощових стоків запроекто-
ваний сепаратор нафтопродуктів. 
Очищені  стоки відводяться в 
резервуар-накопичувач та надалі 
використовуються для поливу 
території.

n клімат і мікроклімат: вплив 
не передбачається.

n рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти: об’єкт планова-
ної діяльності розміщуватиметься 
у межах антропогенно-трансфор-
мованих територій, тому вплив на 
рослинний та тваринний світ буде 
мінімальний; об’єкти природно-
заповідного фонду в зоні впливу 
об’єкту планованої діяльності 
відсутні;

n навколишнє соціальне сере-
довище (населення): позитивний 
вплив.

n навколишнє техногенне 
середовище: буде вивчатися до-
датково.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтер-

нативі 1, за винятком ймовірного 
збільшеного обсягу викидів за-
бруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря, більш значної ймовір-
ності виникнення та розвитку 
аварійних ситуацій, та певних від-
мінностей щодо впливу на ґрунти, 
пов’язаних з установкою наземної 
ємності для зберігання СВГ.

щодо територіальної альтер-
нативи 1

Здійснення планованої діяль-
ності в межах існуючої земельної 
ділянки не спричинить значного 
негативного впливу на оточуюче 
середовище та здоров’я насе-
лення. 

Санітарно-захисна зона для 
даного об’єкту по відношенню до 
житлової та громадської забудови 
витримується. Викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря від реконструйованого ав-
тозаправного комплексу, а також 
рівні шуму, вібрації, ультразвуку та 
електромагнітних випромінювань 
на межі СЗЗ не перевищуватимуть 
гігієнічні нормативи. 

Закінчення на стор. 5.

Додаток 2  до Порядку передачі документації  для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля



Об’єкти природно-заповідно-
го фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і  культури на території 
відсутні. При прийнятті рішень 
щодо реконструкції АЗС враховані 
санітарно-гігієнічні, протипожеж-
ні, містобудівні та територіальні 
обмеження згідно чинного зако-
нодавства України.

щодо територіальної альтер-
нативи 2

Не розглядається, дивитись 
п.3.

9. Належність планованої 
діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та 
об'єктів, які можуть мати знач-
ний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на дов-
кілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Планована діяльність належить 
до другої категорії видів плано-
ваної діяльності та об’єктів, які 
можуть мати вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на дов-
кілля згідно із ст.3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059VIII від 23 травня 2017 року:

n частина 3, п. 4, абзац 1 – 
зберігання та переробка вуглевод-
невої сировини (газу природного, 
газу сланцевих товщ, газу, розчи-
неного у нафті, газу центрально-
басейнового типу, газу (метану) 
вугільних родовищ, конденсату, 
нафти, бітуму нафтового, скрап-
леного газу);

n частина 3, п. 4, абзац 2 – по-
верхневе та підземне зберігання 
викопного палива чи продуктів їх 
переробки на площі 500 квадрат-
них метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 
кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для 
здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного 
негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (за-
чеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг до-
сліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 госпо-
дарювання 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 процеду-
ра, що передбачає: підготовку 
суб'єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; прове-
дення 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 громадсько-
го обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації; 
надання уповноваженим органом 

мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбачено-
го абзацом п'ятим цього пункту; 
врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на дов-
кілля планованої діяльності, виз-
начає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провад-
ження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і мож-
ливості 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 гос-
подарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обго-
ворення 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 дов-
кілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обго-
ворення.

13. Громадське обговорення 

обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті упов-
новаженого органу громадськість 
має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, 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 реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких за-
уважень і пропозицій громад-
ськості 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 за-
свідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб'єкт 
господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов'язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. Рішення про проваджен-
ня планованої діяльності

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде 

Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт згідно ст. 37 За-
кону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», (вид 
рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”), 
що надається Державною архі-
тектурно-будівельною інспекцією 
України, (орган, до повноважень 
якого належить прийняття такого 
рішення)

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

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

Управління екології та природ-
них ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради

(Київської міської державної 
адміністрації)

Поштова адреса: 04080, м. 
Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: 
andrii.vergelis@kmda.gov.ua

тел. (044) 366-64-15, контактна 
особа – Вергеліс Андрій Васи-
льович.

(найменування уповноважено-
го органу, поштова адреса, елект-
ронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)
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____________________________________
     (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкіл-

ля (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 реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПОВІДОМЛЕННЯ

Наказом № 179 від 25.06.2014 
року було затверджено «Порядок 
розроблення та затвердження тех-
нологічних нормативів використання 
питної води підприємствами, які 
надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідве-
дення».

Згідно законодавства показник 
ІТНВПВ (індивідуальних технологіч-
них нормативів використання питної 
води) поділяються: 

n поточні; 
n перспективні.
 Розрахунок ІТНВПВ може прово-

дитись спрощеним способом (коли 
ІТНВПВ втрат не перевищує 200 м3 на 
1000 м3 піднятої води) та детальним 
(для всіх інших підприємств).

Розрахунки ІТНВПВ здійснюються 
відповідно до Порядку затвердження 
ТНВПВ, Методики розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які 
надають послуги з централізовано-
го водопостачання, затвердженої 
наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
від 25 червня 2014 року № 180, за-
реєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 03 вересня 2014 року за № 
1063/25840, та Методики розрахун-
ку технологічних витрат питної води 
підприємствами, які надають послуги 
з централізованого водопостачання 
та/або водовідведення, затвердженої 
наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
від 25 червня 2014 року № 181, за-
реєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 3 вересня 2014 року за № 
1064/25841.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПИТНОЇ 
ВОДИ У ВОДОПОВІДНОМУ ГОСПО-
ДАРСТВІ ВКЛЮЧАЮТЬ:

n технологічна витрати на вироб-
ництво питної води;

n технологічні витрати на транс-
портування і постачання питної води;

n технологічні витрати на допо-
міжних об’єктах;

n витрати води на господарсько-
питні потреби робітників;

n витрати води на утримання 
санітарно-захисних зон.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ 
ТА ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧ-

НИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ 
ВОДИ:

n Довідки ЄДРПОУ або витяг з 
державного реєстру;

n План-схема підприємства з 
позначенням водозаборів;

n Попередній дозвіл на спеціаль-
не водокористування (за наявності);

n Форма 2-ТП Водгосп за мину-
лий звітний рік;

n Паспорт(и) на артезіанську(і) 
свердловину(и).

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ 
УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

n Візуальне обстеження підпри-
ємства-водокористувача, з метою 
зясування технічного стану споруд 
водозабору, очищення та скидання 
вод, умов водокористування тощо 
(1-5 робочих днів);

n Збір вихідних даних згідно умов 
договору (строк залежить від Замов-
ника, запит на Збір вихідних даних  
Замовник отримує в день підписання 
договору);

n Підготовка пакету документів 
на отримання Індивідуальних техно-
логічних нормативів використання 
води (строк 1-3 місяці);

n Погодження документів з 
n Отримання Індивідуальних тех-

нологічних нормативів використання 
води().

ПОГОДЖЕННЯ:
Погоджуються поточні ІТНВПВ 

структурним підрозділом органу 

виконавчої влади обласної держав-
ної адміністрації з питань охорони 
навколишнього природного сере-
довища та територіальним органом 
Держводагентства України, після 
чого встановлюються уповноваженим 
органом відповідно до законодавства 
строком на п’ять років..

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ: Індивідуаль-
на, якщо виникли додаткові запитання 
з даної тематики, звертайтесь до ТОВ 
«ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» за тел. +380 
(96) 013 39 99 або (0552) 45-52-55. Ми 
завжди готові прийти Вам на допомогу!

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВ-
НИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. Методика розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які на-
дають послуги з централізованого во-
допостачання, затверджена наказом 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунально-
го господарства № 180 від 25.06.2014 
року, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 3 вересня 2014 р за 
№ 1063/25840

2. Методика розрахунку техно-
логічний витрат питної води підпри-
ємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання 
та/або водовідведення, затверджена 
наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства № 181 
від 25.06.2014 року, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 3 вере-
сня 2014 р за № 1064/25841.

3.  ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній 

водопровід та каналізація. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівниц-
тво. Мінрегіон України, Київ, 2013 р.

4. Закон України «Про питну 
воду та питне водопостачання» від 
10.01.2002 № 2918-III

5. Закон України «Про державне 
регулювання у сфері комунальних 
послуг» від 09.07.2010 № 2479-VI

6. Методика розрахунку втрат 
питної води підприємствами, які на-
дають послуги з централізованого во-
допостачання, затвердженої наказом 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунально-
го господарства України від 25 червня 
2014 року № 180, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03 вере-
сня 2014 року за № 1063/25840

7.  Методика розрахунку техно-
логічних витрат питної води підпри-
ємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання 
та/або водовідведення, затвердженої 
наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України від 
25 червня 2014 року № 181, зареєст-
рованої в Міністерстві юстиції України 
3 вересня 2014 року за № 1064/25841

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ:
ТОВ «Екоменеджмент Групп» на-

дає послуги з розробки ІТНВПВ. Наші 
професійні екологи мають досвід в 
проведені, як детального розрахунку 
ІТНВПВ, так і розробки за спрощеним 
методом

РОЗРОБКА ТА ПОГОДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
Індивідуальні технологічні нормативи використання 
питної води (ІТНВПВ) розробляються у відповідності 
до вимог Водного кодексу України, Законів України 
«Про питну воду та питне водопостачання», 
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

Закінчення. Початок на стор. 4.

Додаток 2  до Порядку передачі документації  для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінанс вання оцінки впливу на довкілля
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІН-
ВЕСТИЦІЯМИ «АСТ-КОМБІ», код ЄДРПОУ 
19373347  (повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи - під-
приємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмо-
вляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідно-
му контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті) інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

1. Інформація про суб'єкта госпо-
дарювання

50000, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Глінки, 62, тел: (056) 492-66-55, 
(056) 462-07-77.

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної 
особи - підприємця (поштовий індекс, ад-
реса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характерис-
тика.

Планованою діяльністю передба-
чається реконструкція мінімаркету з кафе-
терієм під багатопаливний автозаправний 
комплекс за адресою: Дніпропетровська 
область, місто Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 
31а. До складу проектованого автозаправ-
ного комплексу (АЗК) входять: автозаправ-
на станція, на якій здійснюється заправлен-
ня автомо¬білів рідким моторним паливом 
(бензином та дизельним паливом різних 
марок) та стаціонарний заправник газом, 
призначений для за¬правлення автомо-
білів сумішшю зріджених вуглеводневих 
газів (ЗВГ) пропан-бутан.

Пропускна здатність АЗК – 500 автомо-
білів на добу за рідким моторним паливом 
та 100 автомобілів на добу за ЗВГ.

Річний обсяг палива, що планується 
до реалізації: бензин – 2100 м3, дизельне 
паливо – 2800 м3, ЗВГ – 1750 м3.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, 365 
днів на рік.

Технічна альтернатива 1.
До складу проектованого багатопалив-

ного автозаправного комплексу входять: 
n будівля АЗК з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів, 
n підземний резервуарний парк для 

зберігання моторного палива загальною 
місткістю 80 м3 (2 сталевих горизонтальних 
трьохсекційних резервуари ємністю по 40 
м3 кожний), 

n підземний резервуар для зберігання 
ЗВГ ємністю 20 м3, 

n 8 паливороздавальних колонок 
продуктивністю 40 л/хв. кожна (шість 5-ти 
продуктових 10-ти пистолетних паливороз-
давальних колонок для рідкого моторного 
палива та 2 мультипаливні колонки для 
заправлення ЗВГ та трьома видами рідкого 
моторного палива),

n очисні споруди виробничо-дощових 
стоків,

n пости для зарядки електромобілів із 
сервісним пілоном (3 шт.),

n сервісна колонка (підкачка шин – 4 
шт.),

n майданчики тимчасового зберігання 
легкових автомобілів.

На території АЗК також передбачено 
розміщення майданчика відпочинку відві-
дувачів, засобів пожежогасіння, майдан-
чика для сміттєзбірників, тіньових навісів.

Будівля кафетерію переобладнується 
під операторську.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 роз-

глядався варіант встановлення наземного 
резервуару для зберігання ЗВГ, здійснення 
реконструкції без влаштування сервісної 
колонки.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1
Розміщення автозаправного ком-

плексу передбачається на земельній 
ділянці площею 1,1975 га у м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл., бульв. Вечірній, 
31а, в межах земельної ділянки з кадаст-
ровий номером 1211000000:06:055:0088, 

згідно договору суборенди земельної 
ділянки. Цільове призначення земельної 
ділянки: для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури. Плано-
ваною діяльністю передбачається зміна 
цільового призначення земельної ділянки: 
для розміщення та експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу.

Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива 2 не роз-

глядалася у зв’язку з наявністю договору 
суборенди, відведення додаткових площ 
не потребується.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Метою будівництва багатопаливного 
автозаправного комплексу є надання пос-
луг по заправці якісним паливом, створення 
додаткових робочих місць, збільшення над-
ходжень у місцевий та державний бюджет, 
розвиток відповідної інфраструктури при 
дотриманні протипожежних, екологічних 
та санітарно-гігієнічних норм.

 
5. Загальні технічні характеристи-

ки, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю передбачаєть-
ся розміщення багатопаливного авто-
заправного комплексу типу Б (блочний), 
категорії ІІ (середній). Багатопаливний 
автозаправний комплекс призначений для 
приймання, зберігання та відпуску спожи-
вачам рідкого моторного палива (бензину 
та дизельного палива), зрідженого вугле-
водневого газу та сервісне обслуговування 
водіїв та пасажирів. Доставка пального 
передбачена автотранспортом.  Злив 
рідкого моторного палива з автоцистерн 
здійснюється через герметичні зливні 
швидкороз’ємні муфти та спеціальні філь-
три. При зливі нафтопродуктів з автоцис-
терни до підземних резервуарів витіснений 
об’єм парів нафтопродуктів повертається 
в бензовоз, при цьому виключається вихід 
парів нафтопродуктів в навколишнє сере-
довище. Зберігання моторного палива пе-
редбачається в 2-х підземних сталевих го-
ризонтальних трьохсекційних резервуарах 
ємністю по 40 м3 кожний: секції об’ємом 12 
м3, 15 м3 та 13 м3 для зберігання бензину 
різних марок, секції об’ємом 12 м3 та 23 м3 
для зберігання дизельного палива різних 
марок та одна аварійна секція для пролитих 
нафтопродуктів. Резервуари обладнані 
запірними пристроями, захисними та 
дихальними клапанами.  Стаціонарний за-
правник газу заводського виготовлення та 
укомплектований підземним резервуаром 
для зберігання ЗВГ ємністю 20 м3, насосом 
для перекачування ЗВГ, зливною колонкою 
для подачі ЗВГ з автоцистерни в резерву-
ар; запірною, регулюючою і запобіжною 
арматурою; приладами контролю та авто-
матики; технологічними трубопроводами.

Для відпуску палива використовуються 
шість 5-ти продуктових 10-ти пистолетних 
паливороздавальних колонок для рідкого 
моторного палива та дві мультипаливні 
колонки для заправлення зрідженим 
вуглеводневим газом та трьома видами 
рідкого моторного палива. Продуктивність 
паливороздавальних колонок – 40 л/хв.

Над майданчиком, на якому розміщені 
паливороздавальні колонки, передбаче-
ний тіньовий навіс.  На АЗК передбачена 
механізація й автоматизація основних 
технологічних процесів, дистанційне керу-
вання паливороздавальними колонками 
здійснюється з операторської.

Пропускна здатність АЗК – 500 автомо-
білів на добу за моторним паливом та 100 
автомобілів на добу за ЗВГ. Річний обсяг 
палива, що планується до реалізації: бен-
зин – 2100 м3, дизельне паливо – 2800 м3, 
ЗВГ – 1750 м3. Для зарядження електромо-
білів передбачена спеціалізована зарядна 
станція. Теплопостачання операторської 
передбачено від електричних приладів. В 
якості резервного джерела електропос-
тачання передбачений дизель-генератор. 
Розміщення операторської передбачаєть-
ся в існуючій будівлі кафетерію.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо забруд-

нення атмосферного повітря - дотримання 
значень граничнодопустимих концентрацій 

(ГДК) забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі населених пунктів та значень 
допустимих еквівалентних рівнів шуму. 
Санітарні обмеження встановлюються по 
загальним санітарним нормам - дотри-
мання санітарних розривів до забудови 
міських територій. Обмеження по впливу 
на водне середовище - дотримання правил 
експлуатації систем виробничо-дощової та 
господарсько-побутової каналізації. Обме-
ження по впливу на техногенне середови-
ще - дотримання охоронних зон інженерних 
комунікацій.  Обмеженнями впливу на 
рослинний і тваринний світ є законодавчі 
вимоги щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного світу; не-
допустимість погіршення середовища існу-
вання, 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.

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, прибереж-
них смуг, та інших зон.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
n дотримання містобудівних умов та 

обмежень;
n дотримання протипожежних 

розривів;
n дотримання розміру санітарно-за-

хисної зони;
n дотримання правил безпеки дорож-

нього руху;
n дотримання технічних умов щодо 

інженерного забезпечення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за альтер-
нативами:

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки те-

риторії 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 техно-
генного навантаження. Проектні рішення в 
період будівництва та експлуатації повинні 
забезпечувати раціональне використання 
ґрунту, повинні бути передбачені заходи 
проти дії 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 зако-
нодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див. п. 3).

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності 

з будівництва автозаправного комплексу 
на довкілля включають. При виконанні 
підготовчих та будівельних робіт:

n на атмосферне повітря – за раху-
нок викидів забруднюючих речовин при 
роботі ДВЗ автотранспорту та будівельної 
техніки; при проведенні зварювальних 
та фарбувальних робіт, при проведенні 
земляних робіт, 

n шумовий вплив – при роботі ДВЗ 
автотранспорту та будівельної техніки; 
проведенні зварювальних робіт,

n поводження з відходами – утворення 

побутових та будівельних відходів з по-
дальшим розміщенням в місцях видалення 
відходів або передачею на утилізацію спе-
ціалізованим організаціям, 

n на рослинний та тваринний світ: у 
разі необхідності видалення існуючих зе-
лених насаджень проведення відповідних 
робіт здійснюватиметься у відповідності з 
чинним законодавством.

При провадженні планованої діяль-
ності:

n на ґрунт: потенційними джерелами 
забруднення ґрунту і ґрунтів під час експлу-
атації об’єкту є випадкові проливи пально-
го. Для запобігання негативного впливу на 
ґрунти передбачається ряд заходів (тверде 
покриття майданчика АЗК, наявність очис-
них споруд виробничо-дощового стоку, 
контроль рівня нафтопродуктів в резерву-
арах, закрита герметична система зливу 
нафтопродуктів в резервуари і подачі їх до 
заправних колонок, покриття трубопро-
водів і резервуарів ізоляцією посиленого 
типу та ін.).

n на атмосферу: проектовані джерела 
викидів: дихальні клапани резервуарів 
зберігання бензину та дизельного пали-
ва, резервуару аварійного зливу палива, 
запобіжний клапан резервуару зберігання 
ЗВГ, місце зливу бензину, дизельного па-
лива та ЗВГ з автоцистерн в резервуари 
зберігання, заправні колонки, скидний 
клапан резервуару ЗВГ (залпові викиди під 
час ремонту та опосвідчення резервуару), 
дизель-генератор, автотранспорт. Пере-
вищень граничнодопустимих концентрацій 
забруднюючих речовин на межі норматив-
ної санітарно-захисної зони та межі найб-
лижчої житлової забудови не очікується.

n поверхневі водні об'єкти, підземні 
води: водопостачання проектованого АЗК 
передбачено від міських мереж водопро-
воду. Витрата води передбачена на госпо-
дарсько-питні та протипожежні потреби. 
Відведення господарсько-побутових стоків 
здійснюється в міські каналізаційні мережі. 
Для очищення виробничо-дощових стоків 
запроектований сепаратор нафтопродук-
тів. Очищені стоки відводяться в резервуар-
накопичувач та надалі використовуються 
для поливу території.

n клімат і мікроклімат: вплив не пере-
дбачається.

n рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти: локальний або опосередкований 
вплив.

n навколишнє соціальне середовище 
(населення): позитивний вплив.

n навколишнє техногенне середови-
ще: буде вивчатися додатково. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Джерела впливу – технологічне облад-

нання багатопаливного автозаправного 
комплексу, автотранспорт, будівельна 
техніка при проведенні будівельно-мон-
тажних робіт. Прийняті проектні рішення 
забезпечують дотримання нормативних 
рівнів шуму, вібрації, гранично допустимих 
концентрацій забруднюючих речовин в ат-
мосферному 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 підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля")

Планована діяльність належить до 
другої категорії видів планованої діяль-
ності 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:

n 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 на-
фтового, скрапленого газу);

n 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 здійс-
нення 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 транс-
кордонного 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 вклю-
ченню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 
Закону України “Про оцінку впливу на дов-
кілля” № 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 господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля; 

n проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності; аналіз упов-
новаженим 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 транскордон-
ного 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 до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб'єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля. На стадії громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на дов-
кілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та пла-
нованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

     (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (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 реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПОВІДОМЛЕННЯ

Закінчення на стор. 7.



Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропози-
цій. 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 робо-
чих 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 про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 

інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде 

1. Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, (вид рішення відповідно до час-
тини першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”), що ви-
дається Державною архітектурно-буді-
вельною інспекцією України. (орган, до 

повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

2. Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами, (вид рішення 
відповідно до частини першої статті 
11 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”), що видається Департа-
ментом екології та природних ресурсів 
Дніпропетровської ОДА. (орган, до 
повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції 

громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних 
ресурсів Дніпропетровської ОДА 

Поштова адреса: 49000, м. Дніп-
ро, вул. Лабораторна, буд. 69, e-mail: 
ecology@adm.dp.gov.ua,  тел. (096) 512-
94-24. (найменування уповноваженого 
органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна 
особа)
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  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

____________________________________                         
  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД 
ГРУП», Код ЄДРПОУ - 43079409 (повне 
найменування юридичної особи, код згідно 
ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи – підприємця, ідентифіка-
ційний код або у разі відсутності ідентифіка-
ційного 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 госпо-
дарювання

21100, Вінницька обл, м. Вінниця, вул. 
Данила Галицького, буд. 27. Тел. (0432) 
504025. (місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяльності 
фізичної особи – підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер теле-
фону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характерис-
тика.

Планованою діяльністю передба-
чається розміщення ґрунтозмішувальної 
установки ДС-50Б та мобільної асфальто-
бетонної установки MARINI BETOWER ECO 
2000 на земельних ділянках Антонівської 
селищної ради, м. Херсон, Херсонської 
обл., загальною площею 6,000 га, а також 
зміна їх цільового призначення. 

Метою планованої діяльності ТОВ «АВ-
ТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» є виробництво 
асфальтобетонних сумішей для будівниц-
тва та ремонту автодоріг.

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність ТОВ «АВТОСТРА-

ДА ТРЕЙД ГРУП» полягає в розміщенні та 
експлуатації ґрунтозмішувальної установки 
ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної 
установки MARINI BETOWER ECO 2000, для 
виробництва асфальтобетонних сумішей, 
які використовуються при будівництві та 
ремонті автодоріг.

Ґрунтозмішувальна установка без-
перервної дії ДС-50Б призначена для 
приготування цементно-ґрунтових і бітум-
но-ґрунтових сумішей, що застосовуються 
в дорожньому будівництві. До складу 
установки входять: установка ґрунтозмі-
шувальна, конвеєр наклонний, цистерна 
з насосними установками, установка 
насосу води, установка насосу бітума, 
агрегат живлення, живильник, агрегат по-
рошкоподібних матеріалів, дозатор бітума 
(бітумної емульсії), блок змішування, блок 
управління (кабіна оператора). Спосіб при-
готування ґрунтових сумішей – холодний 
з попереднім дозуванням компонентів. 
Потужність установки в залежності від виду 
суміші, що випускається – 200-240 т/год.

Мобільна асфальтобетонна установка 
змішувального типу MARINI BETOWER 
ECO 2000, призначена для виробництва 
асфальтобетону. До складу асфальто-
бетонної установки входять: живильник 
(завантажувально-дозувальні бункери), 
транспортер подачі інертних матеріалів, 
змішувач, сушильний барабан з паль-
ником, що працюватиме на дизельному 
паливі (як резервний вид палива може 
використовуватись природний газ), ре-

зервуари з бітумом та дизпаливом, ємність 
зберігання мінерального порошку, целю-
лозної добавки та пилу, перекачувальні 
насоси палива, бітуму, котел термомас-
ляний для нагріву бітуму, бункери готової 
продукції, склади інертних матеріалів. 
Потужність мобільної асфальтобетонної 
установки – 160 т/год.

На території планованої діяльності та-
кож передбачено використання фронталь-
ного навантажувача, заправного пункту та 
резервуарів з дизпаливом, металооброб-
них верстатів, зварювального обладнання 
та пропан-бутанового різака.

До складу заправного пункту запла-
новані: 

n Два наземні резервуари для збері-
гання дизельного палива об’ємом по 30 
м3 кожен. 

n Дві паливно-роздавальні колонки 
продуктивністю 40 л/хв кожна.

n Два паливно-роздавальних пістоле-
та, по одному на кожній колонці.

Річний обсяг дизельного палива для 
роздачі на транспорт та забезпечення 
роботи мобільної асфальтобетонної уста-
новки (для живлення пальника) – 2000 т. У 
разі використання природного газу замість 
дизельного палива для живлення пальника 
сушильного барабану, його річний обсяг 
складатиме 2160 тис.м3. 

Планованою діяльністю також перед-
бачається використання чотирьох резерву-
арів з бітумом об’ємом 50 м3 кожен, річний 
обсяг бітуму – 2420 т та одного резервуару 
з модифікованим бітумом об’ємом 50 
м3, річний обсяг модифікованого бітуму 
– 9273 т.

Технічна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що планована діяль-

ність є найбільш ефективною, як з еко-
номічної точки зору, так і з раціонального 
та екологічно безпечного використання 
матеріалів, технічних можливостей виго-
товлення продукції із використанням нової 
сучасної установки, то технічна альтерна-
тива 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяль-
ності. 

Територіальна альтернатива 1
Підприємством ТОВ «АВТОСТРАДА 

ТРЕЙД ГРУП» планується розміщення 
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та 
мобільної асфальтобетонної установки 
MARINI BETOWER ECO 2000, на земельних 
ділянках Антонівської селищної ради, міста 
Херсон, Херсонської області. Кадастрові 
номери ділянок - 6510165300:03:001:0430, 
6 5 1 0 1 6 5 3 0 0 : 0 3 : 0 0 1 : 0 4 0 8 , 
6510165300:03:001:0407.

Загальна площа земельних ділянок 
– 6,000 га. Цільове призначення наданих 
в оренду земельних ділянок, що знахо-
дяться на території Антонівської селищної 
ради – ведення особистого селянського 
господарства. У зв’язку з цим передбачено 
зміну цільового призначення земельних 
ділянок орієнтовною площею 6,000 га 
для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства.

Територіальна альтернатива 2
Оскільки територіальна альтернатива 

1 має екологічні переваги в розташуванні, 
що визначається віддаленістю від житлової 
забудови на нормативну відстань, а також 
має наявні договори оренди, територіаль-
на альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

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

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжини, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність передбачає 
розміщення ґрунтозмішувальної установки 
ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної 
установки MARINI BETOWER ECO 2000 
на земельних ділянках Антонівської се-
лищної ради, м. Херсон, Херсонської обл. 
загальною площею 6,000 га, а також зміну 
їх цільового призначення із земель сільсь-
когосподарського призначення на землі 
для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та до-
рожнього господарства. Ґрунтозмішуваль-
на установка ДС-50Б, продуктивністю 200-
240 т/год, виробництва ПрАТ «КРЕДМАШ», 
призначена для виготовлення бітумно-
ґрунтових та цементо-ґрунтових сумішей, 
що використовуються для випуску основи 
дорожнього полотна, а також ряду інших, 
супутніх цьому процесу робіт. По якості, 
складу та сировині суміші відповідають 
вимогам діючим стандартам України.  Тех-
нологічний процес полягає в наступному: 
дозування в змішувач основної складової 
продукту – ґрунту, а також інших сухих 
в'яжучих компонентів з витратного бунке-
ра; подача ґрунту, цементу та рідини (вода 
або рідкі в'яжучі матеріали) з буферної 
цистерни в змішувач безперервної дії, 
де відбувається перемішування вихідних 
матеріалів. Заключний етап виробництва 
ґрунтових сумішей – це вивантаження гото-
вого продукту зі змішувача в автотранспорт 
споживача. Потужність ґрунтозмішувальної 
установки ДС-50Б складає 240 тис. т/рік.

Мобільна асфальтобетонна установка 
MARINI BETOWER ECO 2000, продуктив-
ністю 160 т/год, корпорації FAYAT Group 
призначена для виготовлення асфаль-
тобетонних сумішей різних типів, що 
використовуються в дорожньому та інших 
видах будівництва, які по якості, складу 
та сировині відповідають вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні 
і асфальтобетон дорожній та аеродром-
ний». Номінальна потужність установки при 
вологості суміші до 3% - 160 т/год.  В якості 
сировини для виробництва асфальтобе-
тонних сумішей використовується щебінь 
різних фракцій, відсів, бітум, мінеральний 
порошок та модифікатор – полімерні 

гранули. Сировина для виробництва до-
ставляється на промисловий майданчик 
вантажним автотранспортом. Тимчасове 
зберігання сипучої сировини передбачено 
на складі сипучих матеріалів та в бункерах 
мінеральної сировини. Зберігання бітуму 
здійснюється в резервуарах, обладнаних 
термомасляним котлом, що працює на ди-
зельному паливі, для підігріву бітуму перед 
завантаженням його до змішувача. Про-
сушування та нагрів кам’яних матеріалів 
відбувається в сушильному барабані. В 
сушильному барабані використовується 
сучасний високоефективний пальник, що 
працює на дизельному паливі/природному 
газі. Пилогазоочисне обладнання пред-
ставлене пиловловлюючим блоком – ру-
кавними фільтрами сухого типу в кількості 
350 шт., загальною площею фільтруючої 
поверхні 525 м2. Далі кам’яні матеріали 
проходять сортування по фракціях в грохоті 
та подаються до змішувача, де проходить 
їх змішування з бітумом, мінеральним 
порошком та модифікатором. Готова 
асфальтобетонна суміш відвантажується 
споживачу в автотранспорт.Для виготов-
лення модифікованої асфальтобетонної 
суміші використовується універсальна ав-
томатична установка целюлозних домішок 
(модифікаторів). 

Дистанційне управління установкою 
забезпечує автоматичне дозування міне-
ральної сировини, мінерального порошку 
та бітуму, їх змішування та видачу в авто-
транспорт. Потужність асфальтобетонної 
установки MARINI BETOWER ECO 2000 
складає 210 тис. т/рік.

До складу заправного пункту запла-
новані: 

n Два наземні резервуари для збері-
гання дизельного палива об’ємом по 30 
м3 кожен. 

n Дві паливно-роздавальні колонки 
продуктивністю 40 л/хв кожна.

n Два паливно-роздавальних пістоле-
та, по одному на кожній колонці.

Річний обсяг дизельного палива для 
роздачі на транспорт та забезпечення 
роботи мобільної асфальтобетонної уста-
новки (для живлення пальника) – 2000 т. У 
разі використання природного газу замість 
дизельного палива для живлення пальника 
сушильного барабану, його річний обсяг 
складатиме 2160 тис.м3. 

Планованою діяльністю також перед-
бачається використання чотирьох резерву-
арів з бітумом об’ємом 50 м3 кожен, річний 
обсяг бітуму – 2420 т та одного резервуару 
з модифікованим бітумом об’ємом 50 
м3, річний обсяг модифікованого бітуму 
– 9273 т.

Цільове призначення наданих в орен-
ду земельних ділянок, що знаходяться 
на території Антонівської селищної ради 
– ведення особистого селянського гос-
подарства. Земельні ділянки за своїм 
цільовим призначенням не використо-
вуються. У зв’язку з цим передбачено 
зміну їх цільового призначення під землі 
для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства. Кадастрові 
номери ділянок - 6510165300:03:001:0430, 
6 5 1 0 1 6 5 3 0 0 : 0 3 : 0 0 1 : 0 4 0 8 , 
6510165300:03:001:0407.

Загальна площа земельних ділянок 

– 6,000 га.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернати-
вами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні, санітарно-епідеміологічні, 

протипожежні містобудівні та інші обме-
ження планованої діяльності встановлю-
ються згідно діючих державних екологічних 
нормативних документів, будівельних, 
санітарних і протипожежних норм: Зако-
нодавства України, включаючи Земельний 
та Водний кодекси України, Кодекс України 
«Про надра», Закон України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», 
«Про охорону атмосферного повітря», «Про 
відходи», «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», 
норми НАПБ А.01.001-2014.

Не допускати перевищення гранич-
но допустимих концентрацій хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць, нормативів гра-
ничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел згідно до 
наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 309 
та допустимих рівнів шуму відповідно до 
«Державних санітарних норм допустимих 
рівнів шуму в приміщеннях житлових та гро-
мадських будинків і на території житлової 
забудови», затверджених наказом МОЗ 
України від 22.02.2019 р. за № 463, до-
тримуватись нормативного розміру сані-
тарно-захисної зони, яка згідно додатку 4 
"Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів", затвер-
джених наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173, 
складає 1000 м. Обмеженнями впливу на 
рослинний і тваринний світ є законодавчі 
вимоги щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного світу; не-
допустимість погіршення середовища існу-
вання, шляхів міграції та умов розмноження 
диких тварин; запобігання небажаним змі-
нам 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. 

щодо технічної альтернативи 2
Так як перевага надана технологічному 

обладнанню ґрунтозмішувальної установ-
ки ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної 
установки MARINI BETOWER ECO 2000, 
екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативою 2 не є акту-
альними.

щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність передбачається 

в межах наданих земельних ділянок за 
адресою: Херсонська обл., м. Херсон, 
територія Антонівської селищної ради. На 
території ділянки відсутні об’єкти природ-
но-заповідного фонду. Розмір нормативної 
санітарно-захисної зони дотримується. 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, дивитись п.3.

Закінчення на стор. 8.

Закінчення. Початок на стор. 6.
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n Тираж - 1000 екземплярів;
n Періодичність виходу - 2 рази на місяць;

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

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

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

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП», повідомляємо, що з липня 2020 року наша компанія буде видавати 
2 друкованих засоби масової інформації – газети, загальнодоступного значення, екологічного напрямку:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»
НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ 
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert  або 1/8 А3 gorizont – 
восьма частина полоси – 500 грн
Модульна сітка представлена 
в окремому додатку до листа

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

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

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за альтер-
нативами:

щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-
геологічні, гідрологічні та інші вишукуван-
ня у необхідному обсязі згідно чинного 
законодавства. Проектні рішення в період 
будівництва та експлуатації повинні забез-
печувати раціональне використання ґрунту, 
повинні бути передбачені заходи проти дії 
підтопленню, просіданню, активізації інших 
екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювані, захисні та компенсаційні 
заходи.

Встановлення комплексу технологічно-
го обладнання має здійснюватися з ураху-
ванням вимог техніки безпеки і виробничої 
санітарії. Передбачено розробку і застосу-
вання заходів, направлених на запобігання 
аваріям, обмеження їх наслідків та захист 
людей і довкілля від їх впливу.

щодо технічної та територіальної аль-
тернативи 2

Перевага надана проекту з вико-
ристанням ґрунтозмішувальної установки 
ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної 
установки MARINI BETOWER ECO 2000, 
тому еколого-інженерна підготовка і захист 
території планованої діяльності за альтер-
нативою 2 не розглядаються. 

8. Сфера, джерела та види можли-
вого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи та тери-
торіальної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат: вплив не пере-
дбачається. 

Повітряне середовище: джерелами 
впливу на повітряне середовище є: місця

розвантаження, зберігання, заван-
таження, вузли пересипання сировини; 
живильний агрегат, транспортерні стрічки, 
сушильний барабан, резервуари збері-
гання бітуму, змішувальні установки, місця 
відвантаження готової продукції, заправ-
ного пункту та резервуарів з дизпаливом, 
металообробний верстат, зварювального 
обладнання та пропан-бутановий різак.

З урахуванням реалізації природо-
охоронних заходів, вплив підприємства 
характеризується як допустимий. 

Водне середовище: водопостачання 
на питні потреби – привозна вода, забез-
печення водою для санітарно-гігієнічних та 
технічних потреб здійснюється з підземних 
джерел водопостачання.

На об’єкті не передбачається скид 
стічних вод безпосередньо у водоймища 
та ґрунтові води. Потенційний вплив плано-
ваної діяльності на водне середовище зна-
ходитиметься в межах допустимих норм.

Ґрунти: можливий незначний механіч-
ний вплив в процесі монтажу устаткування. 
При цьому погіршення показників фізико-
механічних властивостей ґрунтів не відбу-
ватиметься. Рекультивація землі не прово-
дитиметься. Вплив на ґрунти допустимий.

Шум: розповсюдження шуму в межах 
виробничого майданчика і встановленої 
СЗЗ не перевищуватиме допустимих 
значень.

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

Навколишнє соціальне середовище: 
поліпшення дорожніх умов та транспорт-
ного обслуговування населення, створення 
на дорогах належних умов безпеки руху, 
підвищення зайнятості місцевого насе-
лення, збільшення відрахувань з прибутку 
у місцевий бюджет тощо. Навколишнє тех-
ногенне середовище: в районі розміщення 
планованої діяльності відсутні пам’ятки 
архітектури, історії, культури, зони рекреації 
та об’єкти природно-заповідного фонду.

Вплив на довкілля, здоров’я та умови 
проживання населення - в межах доступ-
них нормативних значень. Передбачені 
технологічні рішення, методи керування та 
застосовані заходи забезпечують дотри-
мання норм діючого природоохоронного 
та санітарного законодавства. Слід зазна-
чити, що вплив на довкілля технологічного 
обладнання ґрунтозмішувальної установки 
ДС-50Б та мобільної асфальтобетонної 
установки MARINI BETOWER ECO 2000 
носитиме тимчасовий характер на даних 
земельних ділянках.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технологічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні територіальній альтерна-

тиві 1

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії  видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля  та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і  частину статті 
3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)

Планована діяльність з розміщення 
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б та 
мобільної асфальтобетонної установки 
MARINI BETOWER ECO 2000 на земельних 

ділянках Антонівської селищної ради, 
м. Херсон, Херсонської обл., загальною 
площею 6,000 га, а також зміна їх цільо-
вого призначення, відноситься до другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (згідно 
п. 2, п. 4 та п.11 ч. 3 статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»; 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року).

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

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного 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 вклю-
ченню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 
Закону України “Про оцінку впливу на дов-
кілля” № 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; 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 гро-
мадського 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 провад-
ження 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 провад-
ження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадсь-
кості для участі у такій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду упов-
новаженим 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 громадсь-
кості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадсь-
кого обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом 

засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності 

Згідно чинного законодавства України 
рішенням про провадження даної планова-
ної діяльності буде: 

1. Дозвіл на спеціальне водокористу-
вання, (вид рішення, згідно частини 1 статті 
11 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”) що видається:

Державним агентством водних ре-
сурсів України; (орган, до повноважень 
якого належить прийняття цього рішення)

2. Дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, (вид рішення, згідно частини 1 
статті 11 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”) що видається:

Департаментом енергетики та екології 
Херсонської ОДА. (орган, до повноважень 
якого належить прийняття цього рішення)

3. Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, за 
умови що вони не передбачають встанов-
лення (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 гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Департаменту енергетики та екології 
Херсонської обласної державної адмініст-
рації, Відділ оцінки впливу на довкілля та 
поводження з відходами. 

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

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

 (найменування уповноваженого ор-
гану, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

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

     (дата офіційного опублікування в Єдиномуреєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (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 реєструз оцінки впливу 
на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляПОВІДОМЛЕННЯ
Закінчення. Початок на стор. 7.
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