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Комітет Верховної  Ради 
України з питань екологіч-
ної політики та природо-
користування прийняв за 

основу урядовий законопроєкт 
№4167 «Про запобігання, змен-
шення та контроль промисло-
вого забруднення».

 
Що передбачає законопроєкт?
1. Кардинальну зміну дозвільної 

системи, а саме:
– запровадження інтегрованого 

дозволу – єдиного документу для 
підприємства-забруднювача, який 
міститиме дозвіл на викиди в атмос-

ферне повітря, на спецводокорис-
тування та управління відходами. 
Гранично допустимі показники ви-
кидів та скидів ґрунтуватиметься на 
найкращих доступних технологіях та 
методах управління (НДТМ);

– громадськість прийматиме 
участь у прийнятті управлінського 
рішення;

– комунікація підприємств та 
держави здійснюватиметься онлайн 
– через спеціально створену елек-
тронну систему.

 
2. Прийняття законопроєкту 

дозволить налагодити ефективну 

звітність та контроль за промисло-
вим забрудненням. Адже інтегро-
ваний дозвіл видаватиметься не на 
діяльність підприємства в цілому, а 
на роботу конкретної установки чи 
технології.

Такими чином, держава буде 
бачити конкретне джерело впливу 
та зможе прогнозувати подальше 
навантаження на довкілля, а підпри-
ємство розумітиме, де технологічні 
процеси мають бути переглянуті та 
вдосконалені. 

 
Які очікувані результати від при-

йняття законопроєкту:

– зменшення рівня промислового 
забруднення на 25% шляхом модер-
нізації української промисловості;

– зменшення адміністративного 
навантаження на підприємства (1 
дозвіл замість 3) та встановлення 
прозорих і зрозумілих механізмів 
комунікації із державою;

– підвищення якості екологічного 
контролю у промисловій сфері;

– виконання Україною міжнарод-
них зобов’язань.

Законопроєкт про запобігання, 
зменшення та контроль промислово-
го забруднення розроблений Міндо-

вкіллям за підтримки Проекту «Най-
кращі доступні технології та методи 
управління (НДТМ) для України», що 
виконується GIZ Energy Efficiency and 
Climate Projects за дорученням Уряду 
Німеччини, із залученням іноземних 
фахівців та експертів Команди під-
тримки реформ Міндовкілля.

Документ підготовлено з метою 
гармонізації українського законо-
давства із європейським. А саме для 
імплементації положень Директиви 
ЄС 2010/75/ЄС про промислове 
забруднення, впровадження якої є 
зобов’язанням України відповідно до 
Угоди про Асоціацію з ЄС.

ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ 
ТА КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Люди щодня викидають вели-
чезну кількість побутового 
сміття, хоча вагому частину 
відходів можна було б вико-

ристовувати для вторинної перероб-
ки, що принесло б чималу користь 
довкіллю та державі.

Тому мешканці США у 1997 році 
започаткували відзначення Всесвіт-
нього дня рециклінгу 15 листопада. 
Американські екологи у такий спосіб 
заохочували американців здавати 
відходи для вторинної переробки і 
купувати продукцію, виготовлену з 
вторинної сировини.

Вторинна переробка  може вирі-
шити проблеми обмеженості ресурсів, 
зниження вартості готової продукції за 
рахунок використання більш дешевої 
сировини. Зазвичай вторинній обробці 
піддають такі матеріали, як папір, скло, 
пластик, метал тощо.

Україна працює над впроваджен-
ням системного підходу до управ-
ління відходами, зменшення обсягів 
утворення відходів та збільшення 

обсягу їх переробки та повторного 
використання. 

Наразі у Комітеті Верховної Ради 
України з питань екологічної політики 
та природокористування  триває оп-
рацювання рамкового законопроєкту 
№ 2207-1-д «Про управління відхо-
дами» до другого читання. Документ 
передбачає запровадження ієрархії 
поводження з відходами, принципу 
«забруднювач платить» та встановлен-
ня прозорих правил у сфері управління 
відходами.

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП» 
вважає, що відходи мають переробля-
тися відповідно до ієрархії поводжен-
ня з відходами, а саме: вони мають 
збиратися, перероблятися, повторно 
використовуватися, безпечно та 
екологічно утилізовуватися, і лише в 
крайньому разі – захоронюватися на 
полігоні.

Проте вже сьогодні кожен може 
зробити внесок у зменшення накопи-
чення відходів та дати сміттю друге 
життя і цим подбати про екологію!

ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ: 
КРОК ДО ПОРЯТУНКУ ПЛАНЕТИ!

У сільському господарстві 
досить широко використову-
ються нітрати. Однак попри 
їх користь, такі добрива не-

суть значну небезпеку для здоров’я 
людей та довкілля.

Змиваючись з ферм та полів нітрати 
забруднюють водойми та негативно 
впливають на водні екосистеми. Все 
частіше можна спостерігати «цвітіння» 
води на невеликих водних об’єктах 
України, а також у Дніпрі, Азовському 
та Чорному морях – це результат «ніт-
ратного отруєння» водойм.

Тож вибір не з легких: відмовитися 
від добрив та нашкодити сільському 
господарству чи й надалі продовжувати 
забруднювати довкілля?

У Європі ще у 90-х роках знайшли 
рішення цієї проблеми. 21 грудня 1991 
року було прийнято Нітратну директиву 
ЄС. Реалізовані на її підставі системні 

заходи дозволили зменшити та запо-
бігати забрудненню води.

На часі вирішення проблематики і 
в Україні.

Стан підготовки проектів норматив-
но-правових актів, необхідних для впро-
вадження Нітратної директиви, було 
обговорено на засіданні міжвідомчої 
робочої групи, утвореної Міндовкіллям 
та Мінекономіки.

Зокрема, у рамках робочої групи 
триває робота над Кодексом кращих 
сільськогосподарських практик та Ме-
тодикою визначення зон, вразливих до 
нітратних сполук.

Методика визначення зон, враз-
ливих до нітратних сполук, дозволить 
промоніторити та визначити території, 
де вже є перевищення безпечного 
рівня нітратів (понад 50 мл/л). На таких 
ділянках будуть застосовуватися Плани 
дій для зменшення ризиків і проявів 

забруднення. Методика вже надіслана 
Міндовкіллям на погодження до цен-
тральних органів виконавчої влади.

Кодекс кращих сільськогосподар-
ських практик міститиме заходи та 
обмеження для використання добрив, їх 
зберігання, попередньої, обробки, сіво-
зміни тощо. Наразі Кодекс проходить 
внутрішні погодження в Мінекономіки.

Після прийняття цих нормативних 
актів стануть можливими наступні кроки 
по практичному впровадженню поло-
жень Нітратної директиви.

Адже на підставі моніторингу по-
трібно буде сформувати перелік враз-
ливих до нітратного забруднення зон, 
де вживатимуться системні заходи для 
зменшення і запобігання цій проблемі. 
Також будуть визначені механізми 
економічного стимулювання суб’єктів 
господарювання до дотримання кращих 
сільськогосподарських практик тощо.

ТРИВАЄ РОБОТА НАД ВПРОВАДЖЕННЯМ 
ПОЛОЖЕНЬ НІТРАТНОЇ ДИРЕКТИВИ 
В УКРАЇНІ
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Продовження на стор. 3.
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб'єктом господарювання)

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

тично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ», код ЄДРПОУ 03121566.

(повне найменування юридич-
ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті) інформує про намір 
провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта го-
сподарювання

01024, м. Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 15/2, тел: (044) 235-20-31.

(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 автомобільного 
сервісного центру під багатофункціо-
нальний автозаправний комплекс за 
адресою: Черкаська область, м. Умань, 
вул. Степана Бандери (Ленінградське 
шосе), буд. 6.

До складу проектованого автоза-
правного комплексу (АЗК) входять: 
автозаправна станція, на якій здійс-
нюється заправлення автомобілів 
рідким моторним паливом (бензином 
та дизельним паливом різних марок), 
стаціонарний заправник газом, при-
значений для заправлення автомобілів 
сумішшю зріджених вуглеводневих 
газів (ЗВГ) пропан-бутан.

Пропускна здатність АЗК – 350 ав-
томобілів на добу за рідким моторним 
паливом та 100 автомобілів на добу 
по ЗВГ.

Річний обсяг палива, що плану-
ється до реалізації: бензин – 2726,5 
м3, дизельне паливо – 1967 м3, ЗВГ 
– 1400 м3.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, 
365 днів на рік.

Технічна альтернатива 1.
До складу проектованого багато-

паливного автозаправного комплексу 
входять: 

- будівля АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів, 

- підземний резервуарний парк 
для зберігання моторного палива за-
гальною місткістю 104 м3 (2 сталевих 
горизонтальних резервуари ємністю 
50 м3 і 54 м3), 

- підземний резервуар для збері-
гання ЗВГ місткістю 19,9 м3, 

- 4 паливороздавальних колонки 
продуктивністю 40 л/хв. кожна (три 
4-ох продуктових 8-ми пістолетних па-
ливороздавальних колонок для рідкого 
моторного палива та одна 2-охпісто-
летна газороздавальна колонка для 
заправлення ЗВГ),

- очисні споруди поверхневого 
стоку,

- пости для зарядки електромобілів 
із сервісним пілоном (2 шт.),

- сервісна колонка,
- майданчики тимчасового збері-

гання легкових автомобілів.
На території АЗК також передбаче-

но розміщення будівлі кафетерію, май-
данчиків висадки, посадки пасажирів, 
засобів пожежогасіння, майданчика 
для сміттєзбірників, тіньових навісів.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 

2 розглядався варіант встановлення 
наземного резервуару для зберігання 
ЗВГ, здійснення реконструкції без 
влаштування об’єктів для сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів.

3. Місце провадження плано-

ваної діяльності, територіальні 
альтернативи.

Територіальна альтернатива 1
Розміщення автозаправного комп-

лексу передбачається на земельній 
ділянці площею 0,7548 га у м. Умань 
Черкаської обл., вул. Степана Бандери 
(Ленінградське шосе), буд. 6, в межах 
земельної ділянки з кадастровим но-
мером 7110800000:01:005:0272, згідно 
договору оренди земельної ділянки. 
Цільове призначення земельної ділян-
ки: для будівництва та обслуговування 
будівель громадської забудови для 
обслуговування станції технічного об-
слуговування. Планованою діяльністю 
не передбачається зміна цільового 
призначення земельної ділянки.

Територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива 2 не 

розглядалася у зв’язку з наявністю до-
говору оренди, відведення додаткових 
площ не потребується.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Метою будівництва багатопалив-
ного автозаправного комплексу є 
надання послуг по заправці якісним 
паливом, створення додаткових ро-
бочих місць, збільшення надходжень 
у місцевий та державний бюджет, 
розвиток відповідної інфраструктури 
при дотриманні протипожежних, еко-
логічних та санітарно-гігієнічних норм.

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

Планованою діяльністю передба-
чається реконструкція автомобільного 
сервісного центру під багатофункціо-
нальний автозаправний комплекс типу 
Б (блочний), категорії ІІ (середній).

Багатопаливний автозаправний 
комплекс призначений для прийман-
ня, зберігання та відпуску споживачам 
рідкого моторного палива (бензину 
та дизельного палива), зрідженого 
вуглеводневого газу та сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів.

Доставка пального передбачена 
автотранспортом. 

Злив рідкого моторного палива з 
автоцистерн здійснюється через гер-
метичні зливні швидкороз’ємні муфти 
та спеціальні фільтри. При зливі нафто-
продуктів з автоцистерни до підземних 
резервуарів витіснений об’єм парів 
нафтопродуктів повертається в бен-
зовоз, при цьому виключається вихід 
парів нафтопродуктів в навколишнє 
середовище.

Зберігання моторного палива пе-
редбачається в 2-х підземних сталевих 
горизонтальних резервуарах загаль-
ною ємністю 104 м3 – 1 резервуар об’є-
мом 54 м3 (секції об’ємом 20 м3, 30 м3 
для зберігання бензину різних марок та 
одна аварійна секція ємністю 4 м3 для 
пролитих нафтопродуктів) та 1 резер-
вуар об’ємом 50 м3 (секції об’ємом 20 
м3 та 30 м3 для зберігання дизельного 
палива різних марок). Резервуари 
обладнані запірними пристроями, 
захисними та дихальними клапанами. 

Стаціонарний заправник газу за-
водського виготовлення та укомп-
лектований підземним резервуаром 
для зберігання ЗВГ ємністю 19,9 м3, 
насосом для перекачування ЗВГ, 
зливною колонкою для подачі ЗВГ з 
автоцистерни в резервуар; запірною, 
регулюючою і запобіжною арматурою; 
приладами контролю та автоматики; 
технологічними трубопроводами.

Для відпуску палива використо-
вуються три 4-ох продуктові 8-ми 
пістолетні паливороздавальні колонки 
для рідкого моторного палива та одна 
2-ох пістолетна газороздавальна 
колонка для заправлення зрідженим 
вуглеводневим газом. Продуктивність 
паливороздавальних колонок – 40 л/хв.

Над майданчиком, на якому роз-
міщені паливороздавальні колонки, 
передбачений тіньовий навіс. 

На АЗК передбачена механізація 

й автоматизація основних технологіч-
них процесів, дистанційне керування 
паливороздавальними колонками 
здійснюється з операторської.

Пропускна здатність АЗК – 350 ав-
томобілів на добу за рідким моторним 
паливом та 100 автомобілів на добу 
за ЗВГ.

Річний обсяг палива, що плану-
ється до реалізації: бензин – 2726,5 
м3, дизельне паливо – 1967 м3, ЗВГ 
– 1400 м3.

Для зарядження електромобілів 
передбачена спеціалізована зарядна 
станція.

Теплопостачання операторської 
передбачено від електричних приладів.

В якості резервного джерела елек-
тропостачання передбачений ди-
зель-генератор.

Розміщення операторської перед-
бачається окремо від запроектованої 
будівлі кафе.

Інженерне забезпечення об’єкту: 
водопостачання, водовідведення, 
електропостачання згідно чинних 
договорів.

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

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо за-

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

Санітарні обмеження встановлю-
ються по загальним санітарним нор-
мам – дотримання санітарних розривів 
до забудови міських територій.

Обмеження по впливу на водне 
середовище – дотримання правил екс-
плуатації систем виробничо-дощової 
та господарсько-побутової каналізації.

Обмеження по впливу на техноген-
не середовище – дотримання охорон-
них зон інженерних комунікацій. 

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

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, використан-
ня земель. У разі можливого знесення 
існуючих зелених насаджень необхідно 
дотримуватися вимог Постанови КМУ 
від 01.08.2006 № 1045.

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

тиви 1
- дотримання містобудівних умов 

та обмежень;
- дотримання протипожежних 

розривів;
- дотримання розміру санітар-

но-захисної зони;
- дотримання правил безпеки до-

рожнього руху;
- дотримання технічних умов щодо 

інженерного забезпечення.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядається (див. п. 3).

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

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки 

території передбачаються з ураху-
ванням інженерно-будівельної оцінки 
території, забезпечення захисту від 
несприятливих природних та антро-
погенних явищ та прогнозу зміни ін-
женерно-геологічних та гідрологічних 

умов при різних видах техногенного 
навантаження. Проектні рішення в 
період будівництва та експлуатації 
повинні забезпечувати раціональне 
використання ґрунту, повинні бути пе-
редбачені заходи протидії просіданню, 
активізації інших екзогенних процесів, 
а також охоронні, відновлювані, захисні 
та компенсаційні заходи.

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

тиви 1
Топографо-геодезичні, інженер-

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

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається (див. п. 3).

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

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяль-

ності від будівництва автозаправного 
комплексу на довкілля включають:

При виконанні підготовчих та буді-
вельних робіт:

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

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

- поводження з відходами – утво-
рення побутових та будівельних відхо-
дів з подальшим розміщенням в місцях 
видалення відходів або передачею на 
утилізацію/видалення спеціалізованим 
організаціям, 

- на рослинний та тваринний світ: 
у разі необхідності видалення існуючих 
зелених насаджень, проведення відпо-
відних робіт здійснюватиметься у від-
повідності з чинним законодавством.

При провадженні планованої ді-
яльності:

- на ґрунт: потенційними джере-
лами забруднення ґрунтів під час екс-
плуатації об’єкту є випадкові проливи 
пального. Для запобігання негативного 
впливу на ґрунти передбачається ряд 
заходів (тверде покриття майданчика 
АЗК, наявність очисних споруд ви-
робничо-дощового стоку, контроль 
рівня нафтопродуктів в резервуарах, 
закрита герметична система зливу 
нафтопродуктів в резервуари і подачі 
їх до заправних колонок, покриття 
трубопроводів і резервуарів ізоляцією 
посиленого типу та ін.).

- на атмосферу: проектовані дже-
рела викидів: дихальні клапани резер-
вуарів зберігання бензину та дизель-
ного палива, резервуару аварійного 
зливу палива, запобіжний клапан ре-
зервуару зберігання ЗВГ, місце зливу 
бензину, дизельного палива та ЗВГ з 
автоцистерн в резервуари зберігання, 
заправні колонки, скидний клапан ре-
зервуару ЗВГ (залпові викиди під час 
ремонту та опосвідчення резервуару), 
дизель-генератор, автотранспорт. 
Перевищень граничнодопустимих 
концентрацій забруднюючих речовин 
на межі нормативної санітарно-захис-
ної зони та межі найближчої житлової 
забудови не очікується.

- поверхневі водні об'єкти, підземні 
води: водопостачання проектова-
ного АЗК передбачено від міських 
мереж водопроводу. Витрата води 
передбачена на господарсько-питні 
та протипожежні потреби. Відведення 
господарсько-побутових стоків здійс-
нюється в міські каналізаційні мережі. 
Для очищення виробничо-дощових 
стоків запроектований сепаратор 
нафтопродуктів. Очищені стоки відво-
дяться в міську мережу.

- клімат і мікроклімат: вплив не 
передбачається.

- рослинний і тваринний світ, запо-
відні об’єкти: локальний або опосеред-

кований вплив.
- навколишнє соціальне середо-

вище (населення): позитивний вплив.
- навколишнє техногенне середо-

вище: об’єкт проектування знаходить-
ся 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 природ-
но-заповідного фонду, прибережних 
смуг та інших зон. Види впливу на тех-
ногенне середовище будуть вивчатися 
додатково. 

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

тиви 1
Джерела впливу – технологічне 

обладнання багатопаливного автоза-
правного комплексу, автотранспорт, 
будівельна техніка при проведенні 
будівельно-монтажних робіт. Прийняті 
проектні рішення забезпечуватимуть 
дотримання нормативних рівнів шуму, 
вібрації, гранично допустимих концен-
трацій забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітря на межі нормативної 
санітарно-захисної зони підприємства.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається (див. п. 3).

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

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

- частина 3, п. 4, абзац 1 – збе-
рігання та переробка вуглеводневої 
сировини (газу природного, газу 
сланцевих товщ, газу, розчиненого у 
нафті, газу центрально-басейнового 
типу, газу (метану) вугільних родовищ, 
конденсату, нафти, бітуму нафтового, 
скрапленого газу);

- частина 3, п. 4, абзац 2 – поверх-
неве та підземне зберігання викопного 
палива чи продуктів їх переробки на 
площі 500 квадратних метрів і більше 
або об’ємом (для рідких або газоподіб-
них) 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 довкіл-
ля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачепле-
них держав)

Підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу немає.

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

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

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

Планована суб'єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля". Оцінка впливу на довкілля - 
це процедура, що передбачає: 

n підготовку суб'єктом господарю-
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Закінчення. Початок на стор. 2.

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

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб'єктом господарювання)

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

тично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

вання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
n проведення громадського обго-

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

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

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

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

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

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

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

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб'єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-

ня). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб'єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов'язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде:

1. Дозвіл на виконання будівельних 
робіт,

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

що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого 

належить прийняття такого рішення)
2. Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами,

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

що видається Управлінням екології 
та природних ресурсів Черкаської 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

Управління екології та природних 
ресурсів Черкаської обласної держав-
ної адміністрації,

18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 
буд. 17, e-mail: 38715482@ mail.gov.ua,

тел. (0472) 63-36-55, Звягінцева 
Олена Миколаївна.

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

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування  оцінки впливу на довкілля
_________________________________

(дата офіційного опублікування в  Єдиному реєстрі з оцінки впливу на  довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  господарювання)

2020435618
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілляОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю ТОВ «АЛЬ-

ФА ЕКОЛОГІЯ» передбачається здійс-
нення діяльності у сфері поводження 
з відходами, в т.ч. небезпечними 
(збирання, зберігання, оброблення, 
перероблення, утилізація, видалення, 
знешкодження) на проммайданчику, 
розташованому за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Леваневсько-
го, буд. 85.

В рамках планованої діяльності 
планується збирання, зберігання, об-
роблення, перероблення, утилізація, 
видалення та знешкодження відходів, 
внесених до Жовтого та Зеленого 
переліку відходів, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2000 р. № 1120 «Про за-
твердження Положення про контроль 
за транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх утилізацією/
видаленням і Жовтого та Зеленого 
переліку відходів». 

Для здійснення планованої діяль-
ності з оброблення, перероблення, 
утилізації, знешкодження відходів 
передбачається встановлення наступ-
ного технологічного обладнання: 

- піролізна установка (2 од.); 
- комплексна лінія по переробці 

полімерних відходів, забруднених упа-
ковок та контейнерів, в т.ч. тара з-під 
пестицидів та гербіцидів; 

- комплексна лінія по переробці па-
перових відходів, деревини та виробів з 
дерева, тютюнових відходів та відходів 
тютюнового виробництва, інших відхо-
дів 3-4 класів небезпеки; 

- демеркуризаційні установки Еко-
тром-2У, Д-1000; 

- установка масляна мобільна (ва-
куумна регенерація масла) – УВР-450; 

- станція рекуперації фреону з 
відокремлювачем мастила; 

- апарат для утилізації балонів під 
тиском (5 од.);  

- установка «Вихрь»; 
- обладнання для оброблення, 

утилізації та знешкодження відходів 
фармацевтичних препаратів методом 
інертизації та інкапсуляції; 

- установка нейтралізації кислот 
та лугів;

- комплексна лінія по переробці 
ПЕТФ-пляшки;

- подрібнювач ІРНПСп 450х900-
6/6;

- резервуари для видалення від-
працьованих масел.

Розміщення технологічного об-
ладнання передбачається в існуючій 
виробничій будівлі, що знаходиться 
у власності ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ». 
Користування земельною ділянкою, 
на якій планується провадження діяль-
ності, буде здійснюватися на правах 
оренди. Площа земельної ділянки – 
0,5866 га.

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ЕКОЛО-
ГІЯ»,  код ЄДРПОУ 38122441, 01004, 
м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 38-А, 
+38 (097) 296-39-37.

(повне найменування юридич-
ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові  фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

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

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Депар-

тамент екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля, 03035, 
м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50, Тіщенкова Марина 
Олегівна.

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

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

1. Ліцензія на провадження гос-
подарської діяльності з поводження 
з небезпечними відходами, що вида-
ється Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів України;

2. Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, що 
видається Міністерством захисту до-
вкілля та природних ресурсів України.

(частина 3 статті 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

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

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

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

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під 

час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) від-
будуться 

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

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

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

проведення громадських слухань)

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

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Департа-
мент  екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля, 03035, 
м. Київ, вул.Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел.: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50, Тіщенкова Марина 
Олегівна.

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

7. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропози-
ції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Депар-
тамент екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля, 03035, 

м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, e-mail: ovd@meрr.gov.ua, 
тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
Тіщенкова Марина Олегівна.

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

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

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 178 аркушах, 
без врахування додатків.

__________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

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

формацію, що стосується планованої 
діяльності)

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

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоденно, 
крім вихідних, з  25.11.2020 р. в мережі 
Internet в Реєстрі ОВД Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України, а також: 

- у Виконавчому комітеті Білоцер-
ківської міської ради, 09117, Київська 
обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 
15, email: bc_mvk@bc-rada.gov.ua, тел.: 
+38 (04563) 5-40-82, (0456) 39-21-59, 
представник міської ради,  

- та безпосередньо у суб’єкта 
господарювання ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛО-
ГІЯ», 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 
буд. 38-А, +38 (097) 296-39-37,  Дзюба 
Євген Володимирович.

(найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

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

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

1.Планована діяльність
Планованою діяльністю передба-

чається реконструкція автозаправної 
станції (АЗС) під автозаправний комп-
лекс (АЗК) з встановленням облад-
нання для СВГ за адресою: проспект 
Перемоги, 133 в Святошинському 
районі м. Києва.

Багатопаливний автозаправний 
комплекс призначений для прийман-
ня, зберігання та відпуску споживачам 
рідкого моторного палива (бензину 
та дизельного палива), зрідженого 
вуглеводневого газу та сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів.

До складу проектованого автоза-
правного комплексу входять:  

- будівля АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів, 

- підземний резервуарний парк 
для зберігання моторного палива 
загальною місткістю 105 м3 (один 
трьохсекційний резервуар об’ємом 50 
м3 для зберігання бензину трьох марок 
та один трьохсекційний резервуар 
об’ємом 55 м3 для зберігання дизель-
ного палива двох марок та пролитих 
нафтопродуктів),

- підземний резервуар для збері-
гання зрідженого вуглеводневого газу 
ємністю 20 м3, 

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

- дизель-генератор,
- очисні споруди виробничо-до-

щових стоків,
- пост для зарядки електромобілів 

із сервісним пілоном,
- сервісна колонка (підкачка шин),
- майданчики тимчасового збері-

гання легкових автомобілів.
На території АЗК також передбаче-

но розміщення майданчика відпочинку, 
засобів пожежогасіння, майданчика 
для сміттєзбірників, тіньових навісів.

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 ав-
тоцистерни до підземних резервуарів 
витіснений об’єм парів нафтопродуктів 

повертається в бензовоз, при цьому 
виключається вихід парів нафтопро-
дуктів в навколишнє середовище.

Зберігання моторного палива пе-
редбачається в 2-х підземних сталевих 
горизонтальних резервуарах загаль-
ною ємністю 105 м3 – 2 резервуари 
об’ємом 50 м3 (секція для зберігання 
бензину марки А-95+ об’ємом 10 м3, 
бензину А-95 – 20 м3, бензину А-92 – 
20 м3) та 55 м3 (секція для зберігання 
дизельного палива ДП+ об’ємом 20 
м3, дизельного палива ДП – 30 м3 та 
аварійна секція для пролитих нафто-
продуктів об’ємом 5 м3). Резервуари 
обладнані запірними пристроями, 
захисними та дихальними клапанами. 

Стаціонарний заправник газу за-
водського виготовлення та укомплек-
тований підземним резервуаром для 
зберігання зрідженого вуглеводневого 
газу ємністю 20 м3, насосом для пе-
рекачування ЗВГ, зливною колонкою 
для подачі ЗВГ з автоцистерни в 
резервуар; запірною, регулюючою і 
запобіжною арматурою; приладами 
контролю та автоматики; технологіч-
ними трубопроводами.

Для відпуску палива використову-
ються п’ять 5-ти продуктових 10-ти піс-
толетних паливороздавальних колонок 
для рідкого моторного палива та одна 
4-х пістолетна колонка для заправлен-
ня зрідженим вуглеводневим газом. 
Продуктивність паливороздавальних 
колонок – 40 л/хв. Над майданчиком, 
на якому розміщені паливороздавальні 
колонки, передбачений тіньовий навіс. 

На АЗК передбачена механізація 
й автоматизація основних технологіч-
них процесів, дистанційне керування 
паливороздавальними колонками 
здійснюється з операторської.

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

Річний обсяг продуктів, що пла-
нується до реалізації: бензин – 3920 
м3, дизельне паливо – 3080 м3, ЗВГ 
– 1750 м3.

Для зарядження електромобілів 
передбачена спеціалізована зарядна 
станція. Теплопостачання оператор-
ської передбачено від електричних 
приладів. В якості резервного джерела 
електропостачання передбачений ди-
зель-генератор.

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДІЯ НЕРУ-
ХОМОСТІ»,  22808435, 43010, Волин-
ська обл., м. Луцьк,  вул. Кременецька, 
буд. 38, тел. (0332) 20-01-24.

(повне найменування юридич-
ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові  фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

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

Управління екології та природних 
ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради

(Київської міської державної ад-
міністрації), 04080, м. Київ, вул. Турів-
ська, 28, 

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

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

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

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцією 
України, відповідно до ст. 37 Закону 
України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності».

Інші документи дозвільного ха-
рактеру, передбачені законодав-
ством, за умови що вони не передба-
чають встановлення (затвердження) 
змін у діяльності, затвердженій 
(схваленій) рішенням про прова-
дження планованої діяльності або 
подовження строків її провадження 
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля»).

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

5. Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і 

місце усіх запланованих громад-
ських слухань

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

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) від-
будуться 

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

ресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться 

не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу 

проведення громадських слухань)
6. Уповноважений централь-

ний орган або уповноважений те-
риторіальний орган, що забезпе-
чує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої ді-
яльності

Управління екології та природних 
ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації), 04080, м. Київ, вул. 
Турівська, 28, тел. (044) 366-64-15, 
Вергеліс Андрій Васильович.

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

7. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропози-
ції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Управління екології та природних 
ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації), 04080, м. Київ, вул. 
Турівська, 28, e-mail: andrii.vergelis@
kmda.gov.ua, тел. (044) 366-64-15,  
Вергеліс Андрій Васильович.

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

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 151 аркуші, 
без врахування додатків.

__________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

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

формацію, що стосується планованої 
діяльності)

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

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоденно, 
крім вихідних, з 27.11.2020 р. в мережі 
Internet в Реєстрі ОВД Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України, а також: 

- у приміщенні/на сайті Свято-
шинської районної державної адміні-
страції в місті Києві, що знаходиться 
за адресою: 03115, м. Київ-115, пр-т 
Перемоги, 97, представник Святошин-
ської РДА.

- та безпосередньо у суб’єкта 
господарювання ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУ-
ХОМОСТІ» за адресою: 03115, м. Київ, 
Спортивна площа 1-А, БЦ Гулівер, вежа 
А. тел. +38 (067)824 88 96. Семеген 
Володимир

(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може ознайо-
митися з документами, контактна особа)

Державна екологічна інспекція 
підготувала проект наказу Мініс-
терства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України «Про  

 внесення Змін до Методики 
визначення розмірів шкоди, зумовленої 
забрудненням і засміченням земельних ре-
сурсів через порушення природоохоронного 
законодавства». 

Нормативно-правовий акт збільшить 
суму нарахованих збитків через забруднення 
земель на понад мільярд гривень за рік, про 
що повідомляє Держекоінспекція України. 

Нова методика встановлює єдині вимоги 
щодо розрахунку розмірів шкоди від пору-
шень та визначає нові підходи до визначення 
коефіцієнту забруднення ґрунтів.

На практиці це значить, що у випадках 
сильного та особливо сильного забруднення 
(якщо концентрація забруднюючої речовини у 
кілька разів перевищує гранично допустиму та 
істотно впливає на біологічну продуктивність 

ґрунту і його властивості), розмір відшкоду-
вання збільшиться у 4-6 разів.

За середнього рівня забруднення (якщо 
перевищення гранично допустимої концен-
трації незначне і не призводить до помітних 
змін), розмір відшкодувань збільшиться в 
2-3 рази.

У цілому за рік нова методика дозволить 
збільшити суму відшкодувань удвічі. 

Таких показників досягнуть шляхом зміни 
методу визначення коефіцієнту забруднення 
ґрунту.

Варто згадати, що за кількістю промис-
лових забруднень на душу населення Україна 
посідає одне з перших місць у Європі. Най-
більшим і вагомим за наслідками є хімічне 
забруднення. Найпотужнішим промисловим 
джерелом забруднення залишаються великі 
комбінати кольорової та чорної металургії. 
Щорічний обсяг шкідливих речовин на 1 км² 
площі в Україні у 6,5 раза більший ніж у США 
та у 3,2 раза – ніж у країнах Європи. 

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗБИТКИ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬ ЗРОСТУТЬ УДВІЧІ!
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб'єктом господарювання)

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

тично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НОВА.

КОМ», код ЄДРПОУ 35074707.
(повне найменування юридич-

ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб'єкта го-
сподарювання

75600, Херсонська обл., м. Гола 
Пристань, вул. Берегова, буд. 70, тел: 
(05539) 2-43-70.

(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 видобування питних підзем-
них вод родовища «Голопристанське 
джерело» зі свердловини № 8-494, з 
метою промислового розливу питної 
води у пляшки та власного господар-
сько-питного водопостачання в ме-
жах південно-східної частини м. Гола 
Пристань Голопристанського району 
Херсонської області (вул. Берегова, 
буд. 70).

Обсяг питної води, що планується 
видобувати, становить 130,013 тис. 
м3 на рік.

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

Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю передба-

чається видобування питних підзем-
них вод родовища «Голопристанське 
джерело» зі свердловини № 8-494, з 
метою промислового розливу питної 
води у пляшки та власного господар-
сько-питного водопостачання. Сверд-
ловина № 8-494 пробурена у 1997 р. в 
межах південно-східної частини м. Гола 
Пристань Голопристанського району 
Херсонської області (вул. Берегова, 
буд. 70), її глибина складає – 82,0 м.

Земельна ділянка, площею 1,6998 
га, на якій розташована свердловина, 
перебуває у довготривалій оренді ДП 
«Нова.Ком». Виробнича база (адмін-
будівля, виробничий цех, артезіанська 
свердловина №8-494, господар-
сько-побутові приміщення) належать 
ДП «Нова.Ком» згідно договору купів-
лі-продажу нерухомого майна.

Свердловина є діючою, ДП «Нова.
Ком» виконує розробку родовища пит-
них підземних вод «Голопристанське 
джерело» на підставі Спеціального 
дозволу на користування надрами № 
5988 від 17.10.2014 р., що виданий 
Державною службою геології та надр 
України терміном на 20 років з метою 
видобування питних підземних вод 
для господарсько-питного водопо-
стачання та промислового розливу та 
Дозволу на спеціальне водокористу-
вання № 837/ХС/49д-18 від 24.09.2018 
р., що виданий Державним агентством 
водних ресурсів терміном на три роки. 
Згідно протоколу Державної комісії 
України по запасах корисних копалин 
№3178 від 14.05.2014 р., апробовані 
балансові експлуатаційні запаси пит-
них підземних вод загальнодержавного 
значення родовища «Голопристанське 
джерело» у відкладах від четвертинної 
системи до відкладів верхньосар-
матського підрегіоярусу верхнього 

міоцену, за умови збереження існу-
ючої водогосподарської обстановки 
та якості води згідно вимог ДСанПіН 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання 
людиною», у кількості 97,2 м3/добу 
за категорією А та 259,0 м3/добу за 
категорією В. Видобування підземних 
вод передбачається здійснювати гли-
бинним електронасосом.

Технологічний процес, що забезпе-
чує випуск питної води, складається з 
таких основних етапів: добування води 
з артсвердловини, контроль якості 
вхідної води; фільтрація на механічних 
фільтрах, обробка озоном в контактних 
колонах, фільтрація через піщані та 
вугільні фільтра, розділення потоків, 
пом’якшення частини води, змішуван-
ня потоків, фільтрація на картриджних 
фільтрах 1мкм, дозування розчину 
цитрату срібла, обробка води ультрафі-
олетовими променями, розлив води 
в підготовлену тару; укупорювання; 
маркування; одягання ковпачка контр-
олю першого відкриття; формування 
палетів з бутлів готової продукції; пе-
редача готової продукції в експедицію, 
зберігання готової продукції; контроль 
якості готової продукції.

Процес підготовки питної води 
здійснюється на технологічному об-
ладнанні імпортного та вітчизняного 
виробника.

Технічна альтернатива 2
Планованою діяльністю передба-

чається використання існуючої сверд-
ловини № 8-494 з обсягом водозабору 
130,013 тис. м3/рік та будівництво 
резервної свердловини для промис-
лового розливу води за адресою: вул. 
Берегова, 70 м. Гола Пристань Хер-
сонської області. Будівництво резерв-
ної артезіанської свердловини буде 
здійснено на водоносному горизонті 
у меотис-верхньосарматських відкла-
дах. Заявлена потреба у воді резервної 
свердловини складатиме 298 м3/добу, 
проектний дебіт по свердловині стано-
витиме 25 м3/годину.

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

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1

Видобування питних підземних вод 
родовища «Голопристанське джерело» 
передбачається за адресою: м. Гола 
Пристань, вул. Берегова, буд. 70. Іс-
нуючі адмінбудівля, виробничий цех, 
господарсько-побутові приміщення 
знаходяться на території Голопристан-
ської міської ради на земельній ділянці 
площею 1,6998 га. Кадастровий номер 
ділянки 6522310100:01:001:0623. 
Експлуатація земельної ділянки буде 
здійснюватися згідно договорів орен-
ди. Цільове призначення – для роз-
міщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов'язані 
з користуванням надрами. Зміна цільо-
вого призначення земельної ділянки не 
передбачається. 

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2

Територіальна альтернатива 2 не 
розглядалася у зв’язку із тим, що діюча 
свердловина розташована в межах 
орендованої ДП «Нова.Ком» земельної 
ділянки та має гарні органолептичні та 
фізико-хімічні показники для здійснен-
ня промислового розливу води.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Видобуток питних підземних вод 
родовища «Голопристанське джерело» 
Голопристанського району Херсон-
ської області буде мати позитивний 
соціально-економічний вплив, що по-
лягає у: економічному розвитку району; 
сприянні утворенню нових робочих 
місць для населення, яке проживає в 
межах даного адміністративного ра-
йону, забезпеченні населення якісною 
питною водою, збільшення надходжень 

у місцевий та державний бюджет при 
дотриманні екологічних та санітарно-гі-
гієнічних нормативів.

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

Покрівля продуктивного водонос-
ного шару вапняків залягає на глибині 
50 м, розкрита потужність 32 м. П’є-
зометричний рівень води в свердло-
вині залягає на глибинах 1,82-4,1 м 
(абсолютна відмітка – (+0,08) – (-2,2) 
м) від поверхні; динамічний рівень – 
на глибині 3,5-4,1 м. Дебіт існуючої 
свердловини № 8-494 – 5,28 л3/с при 
зниженні рівня на 1,24 м. Водонос-
ний горизонт напірний, коефіцієнт 
водопровідності – 1024 м2/добу. За 
хімічним складом води гідрокарбонатні 
кальцієво-магнієві з мінералізацією до 
1 г/дм3. Експлуатаційні запаси родо-
вища питних підземних вод «Голопри-
станське джерело» затверджені в ДКЗ 
України в 2014 р. у кількості 356,2 м3/
добу за категоріями А+В, у т.ч. А – 97,2 
м3/добу, В – 259 м3/добу. Розрахунко-
вий строк експлуатації родовища – 25 
років. Потреба підприємства у воді 
згідно розрахунку становить 356,2 м3/
добу (130,013 тис.м3/рік).

Добовий водовідбір не повинен 
перевищувати значення затверджених 
експлуатаційних запасів підземних вод 
– 356,2 м3/добу.

Розміри ЗСО для свердловини № 
8-494: 1-й пояс ЗСО – розміром 40,0 х 
47,0 м; 2-й пояс ЗСО – еліпс з напівві-
сями 106 та 699 м; 3-й пояс ЗСО – 280 
та 5827 м.

За допомогою насосної станції 
марки Grundfos SP 30-14 (30 м3/год, 
13 кВт) вода подається на поверхню.

Продуктивність лінії розливу питних 
вод, що не відносяться до категорії 
лікувальних: полікарбонатні бутлі міст-
кістю 18,9 л – 6150 шт./зміну (116,2 
м3/зміну), 2608,8 тис. шт./рік (60 000 
м3/рік). Готова продукція надходить 
до складу навантажувачами. В кожній 
партії виконується органолептичний та 
мікробіологічний контроль розфасова-
ної питної води.

Кількість створених робочих місць 
на об’єкті 73 чоловік (69 – постійні, 4 – 
тимчасові).

Режим роботи підприємства – 251 
робочий день на рік, 2 зміни у 8-годин-
ний робочий день.

Інженерне забезпечення об’єкту: 
водопостачання – від артезіанської 
свердловини №8-494, водовідведен-
ня – до міських каналізаційних мереж 
згідно договору №24 від 01.07.2010 
р. з КП «Гопри-Водоканал», електро-
постачання – від існуючих міських 
електромереж. 

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

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо за-

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

Санітарні обмеження встанов-
люються по загальним санітарним 
нормам – дотримання санітарних 
розривів до забудови міських тери-
торій. Обмеження по впливу на ґрунт 
і водне середовище – дотримання 
водоохоронних заходів та території 
ЗСО, лімітів водоспоживання, затвер-
джених запасів питних підземних вод. 
Обмеження по впливу на техногенне 
середовище – дотримання охоронних 
зон інженерних комунікацій. 

Обмеженнями впливу на рослин-
ний і тваринний світ є: законодавчі ви-
моги щодо збереження біорізноманіття 
об'єктів рослинного і тваринного світу; 
недопустимість погіршення середови-
ща існування, шляхів міграції та умов 
розмноження диких тварин; запобі-

гання небажаним змінам природних 
рослинних угруповань та негативному 
впливу на них господарської діяльності. 

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

тиви 1
- організація зон санітарної охоро-

ни на водозаборах;
- дотримання розміру санітар-

но-захисної зони;
- протипожежні розриви між будів-

лями та спорудами.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядається (див. п. 3).

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

щодо технічної альтернативи 1
Водозабір облаштований закри-

тими системами забору та розподілу 
води, які відповідають сучасним ви-
могам. Насосна станція облаштована 
відповідно до ДБН В.2.5-74.2013 
«Водопостачання, зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проекту-
вання» та забезпечує захист глибинних 
водоносних горизонтів від забруд-
нення. Інженерна підготовка і захист 
території забезпечено існуючою інф-
раструктурою. Проведення додаткових 
будівельних робіт не передбачається.

Передбачаються заходи щодо за-
безпечення захисту території з:

- гідрогеологічного моніторингу 
(режимних спостережень рівня води, 
обсягів видобування, якості підземних 
вод),

- дотримання лімітів забору води,
- раціонального використання 

водних ресурсів,
- санітарної охорони джерел во-

допостачання в межах І-ІІІ поясів ЗСО.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Топографо-геодезичні, інженер-

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

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається (див. п. 3).

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

щодо технічної альтернативи 1
Основний вплив при експлуатації 

свердловини буде здійснюватися на 
гідрогеологічне середовище, що поля-
гає у відборі підземних вод у кількості 
356,2 м3/добу.

Види можливого впливу планова-
ної діяльності на довкілля за компо-
нентами навколишнього середовища:

атмосферне повітря – викиди від 
котлів та автотранспорту, посту заряд-
ки акумуляторів, пересувного посту 
зварювання;

водне середовище – вплив на 
поверхневі води не передбачається. 
Виробничі стоки передаються на ути-
лізацію КП «Гопри-Водоканал» згідно 
договору №24 від 01.07.2010 р. За-
бруднення підземних вод планованою 
діяльністю не передбачається;

гідрогеологічне середовище – 
водокористування у встановлених 
обсягах;

ґрунти – не передбачається. Від-
ходи, що будуть утворюватися під 
час виробничого процесу планується 
передавати на утилізацію відповідно до 
класу небезпеки та укладених догово-
рів зі спеціалізованими організаціями;

рослинний і тваринний світ – не 
передбачається. Об’єкти ПЗФ в зоні 
впливу об’єкта виробничої діяльності 
відсутні;

вплив на клімат та мікроклімат – не 
передбачається;

вплив на техногенне середовище 
– негативний вплив на промислові, 
житлово-цивільні і сільськогоспо-
дарські об’єкти, пам’ятки культури, 
архітектури, історії та інші елементи 
техногенного середовища під час 

видобутку та розливу питної води не 
передбачається.

шумовий вплив – при роботі техно-
логічного обладнання.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1, 

окрім цього вплив на гідрогеологічне 
середовище резервною свердлови-
ною.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядається (див. п. 3).

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

Планована діяльність належить 
до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” 
№ 2059VIII від 23 травня 2017 року: 
частина 3, п. 3, абзац 1 – видобуван-
ня корисних копалин, крім корисних 
копалин місцевого значення, які ви-
добуваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах наданих 
їм земельних ділянок з відповідним 
цільовим використанням.

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

Підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу немає.

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

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

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

Планована суб'єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до 
Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля". Оцінка впливу на довкілля - 
це процедура, що передбачає: 

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

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 



Питання вдосконалення сис-
теми моніторингу земель та 
ґрунтів є безумовно акту-
альним. Наявність належної 

інформації щодо їх стану дає змогу 
забезпечувати захист, ефективно 
управляти та стало використовувати.

Інформація про стан земель 
та поширення окремих видів де-
градаційних процесів в Україні 
збираються різними суб’єктами 
моніторингу із використанням різ-
них методологій. Тому вкрай про-
блематично їх співставити, просто-
рово визначити уражені території 
та в цілому частку деградованих 
земель країни, про що повідомляє 
Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України.
На сьогодні, в Україні наразі 

впроваджується проєкт ГЕФ/ФАО 
«Інтегроване управління природни-
ми ресурсами деградованих ланд-
шафтів Лісостепової та Степової 
зон України», головним беніфіціаром 
якого є Міндовкілля.

У рамках реалізації проєкту має-
мо бути вдосконалено систему мо-
ніторингу земель та ґрунтів, а також 
сприяти досягненню нейтрального 
рівня їх деградації шляхом реалізації 
визначених національних завдань. 

У контексті впровадження Цілей 
Сталого Розвитку поряд з Україною 
у цьому процесі беруть участь ще 123 
країни світу. 

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ 
ТА ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ

Цей рік виявився дуже склад-
ним з точки зору негативних 
наслідків зміни клімату. Ми  
 спостерігали зиму без снігу, 

 що призвело до посухи та 
масштабних пожеж навесні. Втрачено 
багато лісів та екосистем. Отримали 
великі економічні наслідки від паводків 
у Карпатах. І це лише частина довго-
строкових змін, що відбуваються, і до їх 
вирішення треба підходити системно. 
Нещодавно це питання було обговори-
но під час установчої зустрічі робочої 
групи з питань адаптації до зміни клі-
мату, що відбулась у рамках реалізації 
проекту ПРООН /ЄС EU4Climate.

Нещодавно вийшов Указ Прези-
дента України, у рамках якого Міндо-
вкілля розпочало розробку Рамковоі 
стратегіі адаптації до зміни клімату 
України до 2030 року. Мета - сприяти 
пом’якшенню наслідків та адаптації 
до них. Ця стратегія має об’єднати 
елементи усіх тих процесів, які вже є в 
Україні з визначеними прогалинами, які 
треба систематизувати та вивести на 
постійний операційний рівень.

Одним із бачень керівництва Міні-
стра з питань європейської інтеграції, 
що кожні 5 років в різних секторах у 

нас мають готуватися узагальнюючі 
секторальні звіти вразливості, де 
буде чітко вказано, які спостереження 
відбуваються, прогнози з вразливості 
наслідків та практичні заходи з скоро-
чення викидів парникових газів. Тобто 
Україна має забезпечити реакцію та 
ті процеси які вже незворотньо відбу-
ваються.

Заходи та підходи до адаптації 
зміни клімату неможливі без політики 
скорочення викидів парникових газів. 
І чим більше Україна їх буде скорочува-
ти, тим меншим буде обсяг негативних 
наслідків з якими доведеться боротися 
у майбутньому. У рамках цього процесу 
готується оновлений Національно ви-
значений внесок до Паризької угоди та 
найближчим часом буде представлено 
остаточний звіт.

Крім того, Міндовкілля спільно зі 
Світовим банком, Українським гідро-
метеорологічним інститутом, міжна-
родними та українськими науковцями 
розробляє детальне дослідження 
наслідків зміни клімату для України 
на період 2030 і до кінця століття. Це 
дослідження має надати дані, які мож-
на буде накласти на регіони і зробити 
детальні дослідження.

В УКРАЇНІ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕС РОЗРОБКИ РАМКОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
З АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генеру-
ється програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 

суб'єктом господарювання)

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

тично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Закінчення. Початок на стор.5.

обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на 

довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення. 

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

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб'єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і 

пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб'єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов'язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде

Висновок з ОВД та інші документи 
дозвільного характеру, передбачені 
законодавством,

за умови, що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності,

затвердженій (схваленій) рішенням 

про провадження планованої діяль-
ності або

подовження строків її провадження
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про 

оцінку впливу на довкілля»)

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

Департаменту захисту довкілля та 
природних ресурсів Херсонської об-
ласної державної адміністрації, 

Відділ оцінки впливу на довкілля та 
поводження з відходами. 

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

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

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



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 
доручив здійснити позапланові заходи 
державного нагляду щодо перевірки 
дотримання вимог ліцензійних умов 

суб’єктами господарювання, що мають відповідні 
ліцензії на провадження господарської діяльно-
сті з поводження з небезпечними (медичними) 
відходами.

Позаплановим перевіркам підлягає 61 компа-
нія-ліцензіат.

Починаючи з 3 листопада фахівці Міндовкілля 
перевіряють відповідних суб'єктів господарювання.

Головною метою є виявити компанії, які відпо-
відально ставляться до утилізації відходів. Які ро-
зуміють, що утилізація має бути безпечною та про-
вадять свою діяльність із дотриманням Ліцензійних 
умов. У разі виявлення невідповідностей, суб'єкти 
господарювання отримають розпорядження про 
усунення порушень.

На сьогодні, як повідомляє Міндовкілля, що  
було здійснено 18 позапланових заходів, в рамках 

яких перевіряється:
– відповідність матеріально-технічної бази 

(наприклад, наявність необхідного обладнання для 
здійснення діяльності);

– забезпечення кадрових вимог та відповідної 
кваліфікації фахівців;

– дотримання відповідних технологій та органі-
зація виробництва (правильне зберігання відходів, 
їх розділення та зонування, недопустимість змішу-
вання відходів, наявність працюючих вентиляційних 
систем тощо).

За підсумками:
– перевірено 9 суб’єктів господарювання;
– підготовлено 5 розпоряджень про усунення 

порушень Ліцензійних умов;
– видано 3 Накази про анулювання ліцензій.

На сьогодні Міндовкілля є єдиним органом, 
який уповноважений анульовувати ліцензії на по-
водження із небезпечними відходами.

ПЕРЕВІРКИ КОМПАНІЙ, ЯКІ УТИЛІЗУЮТЬ ВІДХОДИ З МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

EMGROUP DIGEST №9 (9)20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ 7
Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування  оцінки впливу на довкілля

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

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  господарювання)
20201086703

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

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілляОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю ТОВ «АВ-

ТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передба-
чається:

- розміщення ґрунтозмішуваль-
ної установки ДС-50Б та мобільної 
асфальтобетонної установки MARINI 
TOP TOWER 3000 для виробництва 
асфальтобетонних сумішей, які вико-
ристовуються при будівництві та ре-
монті автодоріг на земельних ділянках 
Раденської сільської ради Олешків-
ського району Херсонської області, 
за межами населеного пункту;

- зміна цільового призначення 
земель сільськогосподарського 
призначення. Нове призначення: 
землі під розміщення та експлуатацію 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної та іншої 
промисловості;

- зберігання бітуму у 5 резервуа-
рах (4 по 50 м³, 1 - 70 м³) та зберігання 
бітумної емульсії у резервуарі (50 м³);

- зберігання скрапленого вугле-
водневого газу у резервуарі (50 м³);

- поверхневе зберігання дизель-
ного палива в резервуарі (30 м³) 
для живлення пальника мобільної 
асфальтобетонної установки.

Ґрунтозмішувальна установка 
ДС-50Б, виробництва ПрАТ «КРЕД-
МАШ», має виробничу потужність 
200-240 т/год, 240 тис. т/рік ґрунто-
вих сумішей. Технологічний процес 
полягає в наступному: дозування в 
змішувач основної складової про-
дукту – ґрунту, а також інших сухих 
в'яжучих компонентів з витратного 
бункера; подача ґрунту, цементу та 
рідини (вода або рідкі в'яжучі матері-
али) з буферної цистерни в змішувач 
безперервної дії, де відбувається 
перемішування вихідних матеріалів. 
Заключний етап виробництва ґрун-
тових сумішей – це вивантаження 
готового продукту зі змішувача в 
автотранспорт споживача.

Мобільна асфальтобетонна уста-
новка MARINI TOP TOWER 3000 кор-
порації FAYAT Group, продуктивністю 
240 т/год, 300 тис. т/рік, призначена 
для виготовлення асфальтобетонних 
сумішей різних типів, що використо-
вуються в дорожньому та інших видах 
будівництва, які по якості, складу та 
сировині відповідають вимогам ДСТУ 
Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфаль-
тобетонні і асфальтобетон дорожній 
та аеродромний». 

В якості сировини для вироб-
ництва асфальтобетонних сумішей 
використовуються щебінь різних 

фракцій, відсів, бітум, мінеральний 
порошок, целюлозна та полімер-
на добавки, які доставляються на 
промисловий майданчик вантаж-
ним автотранспортом по існуючим 
асфальтним дорогам. Тимчасове 
зберігання сипучої сировини перед-
бачено на складі сипучих матеріалів 
та в бункерах мінеральної сировини. 

Планується зміна цільового при-
значення земель сільськогоспо-
дарського призначення на землі 
під розміщення та експлуатацію 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств пе-
реробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Кадастрові номери 
ділянок - 6525083500:03:001:1022, 
6525083500:03:001:1024. Загальна 
площа земельних ділянок – 4,000 га.

Зберігання бітуму здійснювати-
меться в резервуарах, обладнаних 
термомасляним котлом, що працює 
на дизельному паливі, для підігріву 
бітуму перед завантаженням його до 
змішувача. Передбачається викори-
стання п’яти резервуарів з бітумом, 
з них чотири об’ємом 50 м³ кожен, 
один об’ємом 70 м³ та резервуару з 
бітумною емульсією, об’ємом 50 м³. 
Річний обсяг бітуму – 18000 т, річний 
обсяг бітумної емульсії – 8400 т.

Просушування та нагрів кам’яних 
матеріалів відбувається в сушиль-
ному барабані з сучасним високое-
фективним пальником, що працює 
на дизельному паливі/скрапленому 
вуглеводневому газі (пропан-бутан) 
в залежності від обраної технічної 
альтернативи. Обидві альтернативи є 
прийнятними та розглянутими у Звіті 
з оцінки впливу на довкілля. 

Для зберігання дизельного па-
лива передбачається встановлення 
наземного резервуару об’ємом 
30 м³, який забезпечуватиме роботу 
мобільної асфальтобетонної уста-
новки (живлення пальника). Річний 
обсяг дизельного палива для роз-
дачі на транспорт та забезпечення 
роботи мобільної асфальтобетонної 
установки (для живлення пальника) –  
3311 тис. м³. 

У разі використання скрапленого 
вуглеводневого газу (пропан-бута-
ну) замість дизельного палива для 
живлення пальника сушильного ба-
рабану, буде встановлено резервуар 
об’ємом 50 м³,  річний обсяг СВГ 
складатиме 2160 тис.м³. 

Пилогазоочисне обладнання 
представлене пиловловлюючим бло-
ком – рукавними фільтрами сухого 
типу в кількості 400 шт, загальною 
площею фільтруючої поверхні 750 м². 

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

Підприємством планується об-
лаштування артезіанської свердлови-
ни для використання підземних вод у 
власних потребах у обсязі до 300 м³/
добу, 81 тис. м³/рік. Як додатковий 
варіант водопостачання розглядаєть-
ся привезення води автоцистернами 
згідно договору з місцевим комуналь-
ним підприємством. 

Режим роботи об’єкту - 270 днів/рік. 

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСТРАДА 
ТРЕЙД ГРУП», код ЄДРПОУ 43079409. 
Юридична адреса: 21100, Вінницька 
обл, м. Вінниця, вул. Данила Галиць-
кого, буд. 27. Тел. (0432) 504025.

 (повне найменування юридич-
ної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові  фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

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

Департамент захисту довкілля 
та природних ресурсів Херсонської 
обласної державної адміністрації, 
73026, м. Херсон, пров. Козацький, 
буд. 10, тел.: +38 (0552) 26-31-95,  
Шевченко Наталія Ігорівна.

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

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

Вид рішення про провадження 
планованої діяльності:

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаці-
онарними джерелами, що видається 
Департаментом захисту довкілля та 
природних ресурсів Херсонської ОДА 
(Закон України «Про охорону атмос-
ферного повітря»);

Дозвіл на спеціальне водокорис-
тування, що видається Державним 
агентством водних ресурсів України 
(Водний кодекс України); 

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження планова-
ної діяльності або подовження строків 
її провадження (п. 9 ст. 9 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля»).

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

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

Тривалість громадського об-
говорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не роз-
глядаються.

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

Громадські слухання (перші) 
відбудуться 

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

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

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

проведення громадських слухань)

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

Департамент захисту довкілля 
та природних ресурсів Херсонської 
обласної державної адміністрації. 
73026, м. Херсон, пров. Козацький, 
буд. 10, тел.: +38 (0552) 26-31-95, 
Шевченко Наталія Ігорівна.

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

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

Департамент захисту довкілля 
та природних ресурсів Херсонської 
обласної державної адміністрації. 
73026, м. Херсон, пров. Козацький, 
буд. 10, e-mail: dp-ekology@khoda.
gov.ua, тел.: +38 (0552) 26-31-95, 
Шевченко Наталія Ігорівна.

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

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 172 аркушах, 
без врахування додатків.

________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

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

формацію, що стосується планованої 
діяльності)

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

Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоден-
но, крім вихідних, з 24 листопада 
2020 р:

- в Раденській сільській раді, Хер-
сонська обл., Олешківський р-н, с. 
Раденськ, вул. Гагаріна, буд. 1, тел.: 
+3805542-52434, Кравченко Олена 
Вікторівна;

- безпосередньо у суб’єкта го-
сподарювання ТОВ «АВТОСТРАДА 
ТРЕЙД ГРУП», Вінницька обл, м. 
Вінниця, вул. Данила Галицького, 
буд. 27. Гурко Ольга Василівна, 
+380674311552.

(найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А; 

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

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

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

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

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

Редактор, відповідальний за випуск:  
Вікторія Коваленко

Віддруковано з готових фотоформ 
ПрАТ «Херсонська міська друкарня», 

вул. Університетська (40 років Жовтня), 31, 
т. 0(552) 41-13-33. Підпи   са   но до друку 20.11.2020. 
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. 
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Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”

n наклад - 1000 примірників;
n періодичність видання - 2 номери на місяць;

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

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

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

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобів 

масової інформації – газетах, загальнодержавного значення:

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

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ. Свідоцтво про державну реєстрацію буде надано по запиту. Умови оплати: 100% передоплата.  
Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах.

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

М
індовкілля докладає макси-
мум зусиль, аби напрацю-
вати нормативно-правові 
акти, спрямовані на вико-

нання євроінтеграційних зобов’язань 
України, - наголосив під час уста-
новчого засідання Комісії з питань 
координації виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС Міністр 
захисту фовкілля та природних ре-
сурсів України. 

Сьогодні Міндовкілля працює над 
пріоритетами в 5 сферах в частині 
європейської інтеграції. Важливі 
кроки здійснюються щодо змен-
шення та контролю промислового 
забруднення.  Міністр відзначив, що 
Уряд вже ухвалив проект Закону «Про 
запобігання, зменшення та контроль 
промислового забруднення». Окрім 
того, йде робота над законопроекта-
ми «Про екологічний контроль», «Про 
хімічну безпеку», «Про приєднання до 
Мінаматської конвенції про ртуть».

Також однією з пріоритетних ре-
форм в Україні є управління відхода-
ми, яка включає в себе розроблення 
та прийняття законопроектів «Про 
управління відходами», «Про відходи 

упаковки», «Про управління відхода-
ми видобувної промисловості».  

Запобігання та адаптація до нега-
тивних наслідків змін клімату – також 
серед євроінтеграційних пріоритетів.

Згідно інформації Міндовкілля, 
наразі Україна реалізовує амбітний 
сценарій щодо протидії кліматичним 
змінам. Беремо активну участь у 
реалізації цілей «Європейського зе-
леного курсу». У найближчих планах 
- прийняття оновленого Національ-
но-визначеного внеску в Паризьку 
Угоду, запуск системи моніторингу, 
звітності і верифікації викидів парни-
кових газів та імплементація закону 
про озоноруйнівні речовини та фто-
ровані парникові гази. 

Не менш важливим питанням є 
збереження природних оселищ та 
природної фауни і флори на тери-
торії України. Найближчим часом 
у Парламенті буде зареєстровано 
законопроект щодо врегулювання 
питань створення та функціонування 
Смарагдової мережі.

Крім того, великий об’єм робо-
ти ведеться і щодо розроблення і 
прийняття нормативно-правових 

актів, які спрямовані на раціональне 
використання природних ресурсів. 
Вже ведемо роботу над створенням 

Кодексу про надра та Кодексу веден-
ня відповідального рибного госпо-
дарства. Також розробляємо законо-

проекти «Про ринок деревини», «Про 
управління водогосподарсько-мелі-
оративною інфраструктурою».

НАПРЯМКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Державна політика має спо-
нукати до модернізації еко-
номіки так, щоб не стати 
тягарем для населення і 

бізнесу. Зелена трансформація і роз-
виток підприємництва мають бути 
синергетичними поняттями. Важли-
во, щоб відновлення економіки після 
пандемії відбувалося з урахуванням 
цілей сталого розвитку та Зеленого 
курсу Європи. І впевнений, бити Зе-
леному  курсу України!, - зазначаю в 
Міндовкіллі.

 
В Міндовкіллі поінформували 

про заходи, які сьогодні вживаються 
Україною у кліматичній політиці та 
повинні мати позитивні економічні, 
соціальні і безпекові наслідки. 

Зокрема:
триває підготовка Національ-

но-визначеного внеску України в 
Паризьку угоду. Це ключовий процес 
для визначення збалансованого век-
тору розвитку економіки. Результати 
моделювання сценаріїв дають мож-
ливість запропонувати внесок України 
щодо викидів парникових газів на 
рівні від 27 до 46 % від 1990 року. 
Наразі очікується Фінальний Звіт екс-
пертів із секторальними даними щодо 
потенціалу і потрібних інвестицій для 
досягнення амбітних цілей;

Міндовкілля працює над за-
пуском системи торгівлі викидами 
парникових газів в Україні – одного із 
основних механізмів стимулювання 
енергетичного сектору та промис-

ловості до скорочення викидів в 
майбутньому;

важливим є і прийняття опти-
мальних рішень для підтримки клю-
чових трансформацій. Тож Міністер-
ство наголошує на необхідності ре-
форми екологічного оподаткування 
та фінансування природоохоронних 
заходів.

Ситуація, коли податки на СО2 
та частини екологічного податку 
спрямовуються в загальний фонд 
Держбюджету, не дозволяє ціле-
спрямовано використовувати ці 
ресурси на природоохоронні заходи.

Крім того, система фінансування 
потребує реформування за ана-
логією із країнами Центральної та 

Східної Європи. Зокрема, доцільним 
є створення спеціального фонду як 
окремої юридичної особи з прозо-
рим механізмом прийняття рішень 
та можливістю застосовувати різні 
підходи підтримки підприємств у ре-
алізації природоохоронних заходів. 
За аналогією працюють польський 
Фонд охорони довкілля та управління 
водними ресурсами та Фонд енерго-
ефективності, що діє в Україні.

 
Головні принципи, на яких базу-

ватиметься Український кліматичний 
фонд:

Незалежність від Державного 
бюджету дозволить кошти фонду 
«від а до я» витрачати на покращення 
стану довкілля.

Прозора структура управлін-
ня фондом сприятиме залученню 
додаткових коштів з міжнародних 
проєктів, зокрема і в рамках Зеленої 
угоди.

Розуміння обсягів щорічного фі-
нансування дасть можливість плану-
вати та реалізовувати довгострокові 
проєкти.

Запровадження різних рівнів 
підтримки дозволить охопити як 
проєкти, які потребують лише спів-
фінансування, так і проєкти, яким 
необхідні 100% інвестицій.

Побудова прозорої моделі ро-
боти фонду за європейськими стан-
дартами дозволить Україні залучати 
додаткові кошти в рамках Зеленої 
Угоди і інших міжнародних процесів.

ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАЄ СТАТИ НЕВІД’ЄМНОЮ СКЛАДОВОЮ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


