
Цей порядок визначений Водним 
Кодексом України від 06 червня 1995 № 
213/95-ВР. 

Для оцінки та забезпечення раціо-
нального використання води у галузях 
економіки встановлюються технологічні 
нормативи використання води, а саме: 

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

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

Індивідуальні технологічні нормати-
ви водоспоживання та водовідведення 
призначені для планування використання 
вод юридичними особами та індивіду-
альними підприємцями і являють собою 
віднесену до одиниці основної продукції, 

що виробляється або використовується 
для її виробництва сировини, науково 
обґрунтовану кількість води з урахуванням 
її якості, яка необхідна для виробничого 
процесу, і відповідно кількість утворених 
стічних вод встановленої якості.

Індивідуальні технологічні нормати-
ви водоспоживання та водовідведення 
розробляються з метою створення мож-
ливостей застосування економічних ва-
желів управління процесом водокористу-
вання та водовідведення, планування 
споживання, а також оцінки ефективності 
водокористування на конкретному під-
приємстві.

Індивідуальні технологічні нормати-
ви водоспоживання та водовідведення 
розробляються на основі діючих галузевих 
методик, або інших діючих нормативних 
актів і затверджуються водокористувача-
ми за погодженням з територіальними ор-

ганами державного управління з охорони 
навколишнього середовища.

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

НАВІЩО НЕОБХІДНО ОФОРМЛЮВА-
ТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОР-
МАТИВИ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДО-
ВІДВЕДЕННЯ? Затверджені індивідуальні 
технологічні нормативи водоспоживання 
та водовідведення використовуються 
в якості обґрунтування обсягів водо-
споживання і водовідведення на період 
погодження та отримання Дозволу на 
спеціальне водокористування.

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

n довідки ЄДРПОУ або витяг з де-
ржавного реєстру;

n план-схема підприємства з позна-
ченням водозаборів;

n попередній дозвіл на спеціальне 
водокористування (за наявності);

n форма 2-ТП Водгосп за минулий 
звітний рік;

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

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗГОД-
ЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

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

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

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

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

Діючим законодавство України 
розробка індивідуальних технологічних 
норм водоспоживання та водовідведення 
обов’язкова для суб’єктів господарюван-
ня, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення. Для 
інших суб’єктів господарювання розробка 
та затвердження індивідуальних техноло-
гічних норм водоспоживання та водовід-

ведення проводиться на добровільних 
засадах та/або на вимогу територіального 
органу державного управління у сфері 
охорони навколишнього середовища.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ: Індивідуальна.
Якщо виникли додаткові запитання 

з даної тематики, звертайтесь до ТОВ 
«ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»: тел./факс 
(0552) 455 255, +380 (96) 013 39 99

Ми завжди готові прийти до Вас на 
допомогу! 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ 
ДОКУМЕНТІВ:

n Водний кодекс України від 06 чер-
вня 1995 р.

n Закон України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» від 25 
червня 1991 р. №1264-XII

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

n ГНД 34.21.321-2004. Обсяги водо-
забору теплових електростанцій. Методи-
ка визначення.

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

НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛЬНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА? 

ПОТРЕБУЄТЕ ІНДИВІДУАЛЬНІ ДІЄВІ 
РІШЕННЯ ПО ВАШОМУ ПИТАННЮ?

У 99% ВИПАДКІВ МИ МАЄМО ГОТОВЕ 
ПЕРЕВІРЕНЕ РІШЕННЯ! ЗВЕРТАЙТЕСЯ 

ДО НАС ПРЯМО ЗАРАЗ!

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»

НАШІ
ПАРТНЕРИ:

Emgroup.net.ua

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

У разі, якщо підприємство:
n використовує воду з підземних 

джерел та має на балансі одну чи більше 
свердловин;

n використовує воду з поверхневих 
водойм;

n здійснює скид стічних вод у водні 
об’єкти, діючим законодавством пе-
редбачена необхідність періодичного 
оформлення дозволу на спеціальне 
водокористування.

ПЛАН ДІЙ ТА ПРОЦЕДУРА РОБОТИ:
Спеціалісти ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖ-

МЕНТ ГРУПП» виконують всі необхідні 
розрахунки водоспоживання та во-
довідведення. Забезпечують повний 
супровід робіт у всіх задіяних уповнова-
жених органах для отримання дозволу 
на спеціальне водокористування.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІД-
ГОТОВКИ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВОДОКОРИСТУВАННЯ:

n довідка ЄДРПОУ або витяг з де-
ржавного реєстру;

n план-схема підприємства з поз-

наченням водозаборів;
n попередній дозвіл на спеціальне 

водокористування (за наявності);
n форма 2-ТП Водгосп за минулий 

звітний рік;
n паспорт(и) на артезіанську(і) 

свердловину(и).
ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗ-

ГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:
n візуальне обстеження підпри-

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

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

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

n підготовка пакету документів на 

отримання дозволу на спеціальне водо-
користування (1-7 днів), у разі розробки 
Проєкту ГДС або Індивідуальних тех-
нологічних нормативів використання 
питної води строк подовжується на 1-3 
місяці;

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

n отримання дозволу на спеціальне 
водокористування згідно чинного зако-
нодавства (30 календарних днів).

ТЕРМІН ДІЇ ДОЗВОЛУ:
Згідно статті 50 Водного кодексу 

України, спеціальне водокористування 
може бути:

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

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

ВАРТІСТЬ РОБІТ: Індивідуальна.
Якщо виникли додаткові запитання 

з даної тематики, звертайтесь до ТОВ 

«ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»: тел./факс 
(0552) 455 255, +380 (96) 013 39 99

Ми завжди готові прийти до Вас на 
допомогу! 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:
n Водний кодекс України від 06 

червня 1995 р.
n Закон України від 10 січня 2002 

р. «Про питну воду та питне водопос-
тачання».

n Постанова КМУ від 13 березня 
2002 р. №321 «Про затвердження по-
рядку погодження та видачі дозволів 
на спеціальне водокористування та 
внесення змін до постанови КМУ від 10 
серпня 1992 р. №459».

n Постанова КМУ від 11 вересня 
1996 р. №1100 «Про Порядок розроб-
лення і затвердження нормативів гра-
нично допустимого скидання забрудню-
ючих речовин та перелік забруднюючих 
речовин, скидання яких нормується».

n Постанова КМУ від 8 квітня 1996 
р. №413 «Про затвердження Порядку 
ведення державного водного кадастру».

n Постанова КМУ від 14 серпня 
1996 р. №966 «Про затвердження По-
рядку відшкодування збитків, завданих 
водокористувачам припиненням права 
або зміною умов спеціального водоко-
ристування».

n Постанова КМУ від 25 серпня 
2004 р. №1107 «Про затвердження 
Порядку розроблення та затвердження 
нормативів питного водопостачання».

n Наказ Міністерства охорони нав-
колишнього природного середовища 
України від 15 грудня 1994 р. № 116 
«Про затвердження Інструкції про поря-
док розробки та затвердження гранично 
допустимих скидів (ГДС) речовин у водні 
об’єкти із зворотними водами».

n Наказ Міністерства охорони нав-
колишнього природного середовища 
України від 20 липня 2009 р. №389 «Про 
затвердження Методики розрахунку 
розмірів відшкодування збитків, за-
подіяних державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціо-
нальне використання водних ресурсів».

РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ



В
ідповідно до Закону тимча-
сово, на період дії та в 
межах території карантину, 
встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське 
обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді), 
про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля. У цей період громадські 
слухання, передбачені статтею 7 
Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», не проводяться.

Відтак, повідомляємо про ре-
комендовані Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України щодо покрокових дій для 
суб’єктів господарювання, які пе-
редбачають вперше проведення 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля після 
набрання чинності Закону:

1) Підготувати оголошення про 
початок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
(далі – Оголошення) за формою та 
відповідно до вимог, що встанов-
лені Порядком передачі докумен-
тації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля, за-
твердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 грудня 
2017 р. № 1026 (далі –Порядок). В 
абзаці 4 пункту 5 Оголошення після 
слів «Громадські слухання (перші) 
відбудуться» зазначити «Дату, час, 
місце та адресу проведення гро-
мадських слухань не визначено; 
тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного 
його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення планова-
ної діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в елект-
ронному вигляді)»;

2) Забезпечити опублікування 
Оголошення в друкованих засо-
бах масової інформації (не менше 
двох) і розміщення на дошках 
оголошень відповідно до пункту 3 
статті 4 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»;

3) Відповідно до пункту 6 По-
рядку завантажити через елект-
ронний кабінет Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля (далі 
– Реєстр) відповідної реєстрацій-
ної справи про оцінку впливу на 
довкілля всі необхідні документи 
для отримання висновку з оцінки 
впливу на довкілля. Далі громад-
ське обговорення проводиться 
відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» із зміна-
ми, внесеними згідно із Законом 
України від 18.06.2020 № 733-IX, у 
формі надання письмових заува-
жень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді).

Окремо зазначаємо, що від-
повідно до пункту 16 Порядку 

суб’єкт господарювання вносить 
плату за проведення громадського 
обговорення на рахунок, визначе-
ний уповноваженим територіаль-
ним органом або уповноваженим 
центральним органом, до подання 
звіту з оцінки впливу на довкілля та 
оголошення про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Оплата за проведення громад-
ського обговорення здійснюється 
суб’єктом господарювання після 
отримання відповідного рахунку 
на оплату послуги з проведення 
громадського обговорення в про-
цесі здійснення оцінки впливу на 
довкілля.

В свою чергу, рахунок на оплату 
послуги з проведення громадсько-
го обговорення надається суб’єкту 
господарювання після укладення 
договору проведення громадсь-
кого обговорення (далі – Договір).

Наголошуємо, що Міндовкілля 
розпочинає процедуру укладення 
Договору за умови, що суб’єкт 
господарювання надав підписаний 
зі своєї сторони Договір в двох 
екземплярах разом із супровідним 
листом.

Розмір оплати встановлено 
Наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 
30.05.2018 № 182 «Про затверд-

ження Розміру плати за проведен-
ня громадського обговорення в 
процесі здійснення оцінки впливу 
на довкілля», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 
05.06.2018 р.  за № 676/32128. З 
примірною формою Договору мож-
ливо ознайомитись за посиланням: 
/content/ocinka-vplivu-na-dovkillya-
ediniy-reestr.html

Рекомендовані покрокові дії 
для суб’єктів господарювання, у 
яких всі необхідні документи були 
завантажені до Реєстру до набран-
ня чинності Закону:

1) Підготувати нове Оголошен-
ня за формою та відповідно до 
вимог, що встановлені Порядком. В 
абзаці 4 пункту 5 Оголошення після 
слів «Громадські слухання (перші) 
відбудуться» зазначити «Дату, час, 
місце та адресу проведення гро-
мадських слухань не визначено; 
тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного 
його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення планова-
ної діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в елект-

ронному вигляді)»;
2) Забезпечити опублікування 

Оголошення в друкованих засо-
бах масової інформації (не менше 
двох) і розміщення на дошках 
оголошень відповідно до пункту 3 
статті 4 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»;

3) Нове Оголошення заванта-
жується через електронний кабінет 
Реєстру відповідної реєстраційної 
справи про оцінку впливу на дов-
кілля до комірки «Інша додаткова 
інформація до звіту з ОВД» (при 
цьому звертаємо увагу, що заван-
тажити документи до вказаної ко-
мірки засоби Реєстру дозволяють 
лише двічі).

Далі громадське обговорення 
проводиться відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на дов-
кілля» із змінами, внесеними згідно 
із  Законом України від 18.06.2020 
№ 733-IX, у формі надання письмо-
вих зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді).

П р и  ц ь о м у,  у  р а з і ,  я к щ о 
суб’єктом господарювання рані-
ше було здійснено оплату за дого-
вором проведення громадського 
обговорення в процесі здійснення 
оцінки впливу на довкілля, повтор-
на оплата не здійснюється.
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Екологічний податок – це 
загальнодержавний обов’язковий 
платіж, що справляється за ФАК-
ТИЧНІ обсяги викидів у атмосферне 
повітря, скиди у водні об’єкти за-
бруднюючих речовин, розміщення 
(А НЕ ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ) 
відходів.

Платниками податку за ви-
киди є суб’єкти господарювання, 
юридичні особи, бюджетні устано-
ви, громадські та інші підприємства 
та організації, під час діяльності 
яких на території України здійс-
нюються викиди забруднюючих 
речовин.

Кожен квартал підприємство 
сплачує екологічний податок, тому 
ми хочемо показати на прикладі як 
саме здійснюється сплата екологіч-
ного податку за викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство здійснює сплати 
згідно п.243.1 ПКУ, де встановлені 
ставки за викиди по: 

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

що викид за всі чотири квартали 
не повинен перевищувати річного 
значення обсягів викидів, вста-
новлених в таблиці 6.1 Документів, 
у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів.

Розберемо порядок сплати 
податку: 

Частину із основних речовин-
забрудників атмосферного повітря 
можна знайти в ставках екологічно-
го податку за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами за-
бруднення по найменуванню за-
бруднюючої речовини. Наприклад, 

речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (у ставках це - 
тверді речовини); Манган та його 
сполуки (марганець);оксиди азоту 
та азоту (1) оксид [N2O] сумуються 
і виводиться єдиний податок як 
для азоту оксидів; Сірки діоксид 
– ангідрид сірчистий; Неметанові 
леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 
Вуглеводні, тощо.

Складнощі виникають з речо-
винами які неможливо знайти в 
цьому переліку, тоді на допомогу 
приходять такі документи:

n Гранично допустимі концен-
трації та орієнтовні безпечні рівні 
діяння (Далі – ГДК/ОБРД) забруд-
нюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених місць;

n Наказ №104 від 14.03.2002 
«Про затвердження Переліку ре-
човин, які входять до "твердих 

речовин" та "вуглеводнів" і за ви-
киди яких справляється збір» (Далі 
– Тверді речовини/Вуглеводні).

Наприклад, для того щоб визна-
чити куди віднести Метан і яку став-
ку за нього встановити для сплати, 
ми перевіряємо документ, для того 
щоб визначити клас небезпеки 
речовини, але його в ГДК/ОБРД 
не знаходимо,  тому встановити 
ставку по класу небезпеки речовин 
також неможливо. Через це, пере-
ходимо до Тверді речовини/Вуг-
леводні, де в переліку речовин, які 
входять до Вуглеводнів знаходимо 
під №13 Метан.

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

У другому випадку, наприклад, 
Залізо ми також не можемо знайти 

по найменуванню забруднюючої 
речовини в переліку ставок еколо-
гічного податку, тому відкриваємо 
ГДК/ОБРД і знаходимо, що Залізо 
відноситься до 3 класу небезпеки 
речовин, отже, ставка за тону буде 
становити 598 грн. 40 коп., як для 
речовини 3-го класу небезпеки.

Для забруднюючих речовин 
(сполук), на які не встановлено 
клас небезпечності та орієнтовно 
безпечний рівень впливу (крім 
двоокису вуглецю), ставки подат-
ку встановлюються як за викиди 
забруднюючих речовин 1 класу 
небезпечності згідно з п.243.2 ПКУ.

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

сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
ДОПОМОГА БУХГАЛТЕРУ, ЕКОЛОГУ ПІДПРИЄМСТВА:

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ТА ГРОМАДСЬКОСТІ!!!

Закон України від 18.06.2020 
№ 733-IX «Про внесення 
зміни до статті 17 Закону 
України «Про оцінку 
впливу на довкілля» щодо 
запобігання виникненню 
і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» 
(далі – Закон 
набрав чинності 
17 липня 2020 року)
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сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами є невід'ємною складовою 
діяльності будь-якого підприємства, що 
здійснює викиди шкідливих речовин в 
атмосферу. 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДГО-
ТОВКИ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУД-
НЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ 
ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ:

n довідка ЄДРПОУ або витяг з де-
ржавного реєстру;

n план-схема підприємства;
n юридична та поштова адреса;
n назва інших суб’єктів господарю-

вання, що розміщуються на території 
підприємства;

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

n ПІБ керівника підприємства та осо-
би відповідальної за екологію за наказом;

n потужність підприємства за остан-
ній рік та на перспективу;

n опис технологічного процесу;
n характеристика джерел утворення 

забруднюючих речовин;
n рік і дата введення в експлуатацію та 

дата останньої реконструкції обладнання;
n дані по використанню палива, 

сировини;
n назва та адреса підприємств пос-

тачальників сировини та замовників 
продукції;

n характеристика стаціонарних дже-
рел викидів (висота, діаметр, швидкість та 
об’єм викидів);

n лабораторні заміри викидів від 
стаціонарних джерел (у разі відсутності 
замірів ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»» 
включає вартість замірів у вартість пос-
луг);

n технічний звіт по пусконалагоджу-
вальним випробуванням котлів.

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ 
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАР-
НИМИ ДЖЕРЕЛАМИ  СКЛАДАЄТЬСЯ З:

n визначення кількісних та якісних 
показників джерел викидів;

n інвентаризація джерел викидів, 
підготовка та реєстрація звіту з інвента-
ризації;

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

n отримання довідки про фонові 
концентрації в районі розміщення підпри-
ємства та короткої кліматичної характе-
ристики району;

n розробка документів, в яких обґрун-
товуються обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря;

n отримання погодження щодо мож-
ливості отримання дозволу на викиди від 
органів Держпродспоживслужби;

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

n супровід та погодження розробле-
ної документації для отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря в Департаменті екології 
або Мінприроди.

ПОЕТАПНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗ-
ВОЛУ:

n заява (згідно Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»);

n документи, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів (в друкованому та елект-
ронному вигляді) відповідно до «Інструкції 
про загальні вимоги до оформлення 
документів», затвердженої Наказом Мін-
природи №108 від 09 березня 2006 р.;

n звіт про інвентаризацію стаціонар-
них джерел викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря підприємства 
(в друкованому та електронному вигляді);

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

n повідомлення про намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами з відповіддю місцевої держад-
міністрації.

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

ТЕРМІН РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТІВ: до 
60 календарних днів.

ТЕРМІН УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: 
n реєстрація звіту по інвентаризації 

– 30 календарних днів;  
n отримання відповіді щодо відгуків 

громадськості від місцевої держадмініст-
рації про отримання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря – 30 календарних днів; 

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

ТЕРМІН ДІЇ ДОЗВОЛУ: 
Згідно із Законом України №1193-VI 

від 09 квітня 2014 р. «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо скорочення кількості документів 
дозвільного характеру» Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря видається суб’єкту господарюван-
ня, об’єкт якого належить до І групи - на 7 
років, до ІІ групи - на 10 років, до ІІІ групи 
- на необмежений строк дії.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ: Індивідуальна.
Якщо виникли додаткові запитання 

з даної тематики, звертайтесь до ТОВ 
«ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»: тел./факс 
(0552) 455 255, +380 (96) 013 39 99

Ми завжди готові прийти до Вас на 
допомогу! 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ 
ДОКУМЕНТІВ:

n Закон України №1264-XII від 25 чер-
вня 1991 р. «Про охорону навколишнього 
природного середовища».

n Закон України №2707-XII від 16 
жовтня 1992 р. «Про охорону атмосфер-
ного повітря».

n Закон України №2806-ІV від 06 
вересня 2005 р. «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності».

n Закон України №5456-VI від 16 
жовтня 2012 р. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
оптимізації повноважень органів виконав-
чої у сфері екології та природних ресурсів, 
у тому числі на місцевому рівні».

n Закон України №1193-VII від 09 
квітня 2014 р. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвіль-
ного характеру».

n Постанова КМУ №302 від 13 берез-
ня 2002 р. «Про затвердження Порядку 
проведення та оплати робіт, пов’язаних 
з видачою дозволів на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами».

n Наказ №108 від 09 березня 2006 р. 
«Про затвердження Інструкції про загальні 
вимоги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для 
отримання дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами».

 Наказ Міністерства екології та 
природних ресурсів №475 від 01 жовтня 
2012 р. «Про затвердження Порядку вне-
сення установ, організацій та закладів, 
які здійснюють розробку документів, що 
обґрунтовують обсяги викидів для підпри-
ємств, установ, організацій та громадян 
- суб’єктів підприємницької діяльності, до 
переліку Мінприроди України». 

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Наказом № 179 від 25.06.2014 року 
було затверджено «Порядок розроб-
лення та затвердження технологічних 
нормативів використання питної води 
підприємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання та/
або водовідведення».

Згідно законодавства показник 
ІТНВПВ (індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води) 
поділяються: 

n поточні; 
n перспективні.
 Розрахунок ІТНВПВ може прово-

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

Розрахунки ІТНВПВ здійснюються 
відповідно до Порядку затвердження 
ТНВПВ, Методики розрахунку втрат пит-
ної води підприємствами, які надають 
послуги з централізованого водопоста-
чання, затвердженої наказом Міністерс-
тва регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
України від 25 червня 2014 року № 180, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

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

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПИТНОЇ 
ВОДИ У ВОДОПОВІДНОМУ ГОСПО-
ДАРСТВІ ВКЛЮЧАЮТЬ:

n технологічна витрати на вироб-
ництво питної води;

n технологічні витрати на транспор-
тування і постачання питної води;

n технологічні витрати на допоміж-
них об’єктах;

n витрати води на господарсько-
питні потреби робітників;

n витрати води на утримання сані-
тарно-захисних зон.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА 
ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОР-
МАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ:

n Довідки ЄДРПОУ або витяг з де-
ржавного реєстру;

n План-схема підприємства з поз-
наченням водозаборів;

n Попередній дозвіл на спеціальне 
водокористування (за наявності);

n Форма 2-ТП Водгосп за минулий 
звітний рік;

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

ПОРЯДОК РОБІТ ТА ТЕРМІНИ УЗ-
ГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:

n Візуальне обстеження підприємс-
тва-водокористувача, з метою зясуван-
ня технічного стану споруд водозабору, 
очищення та скидання вод, умов водо-
користування тощо (1-5 робочих днів);

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

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

n Погодження документів з 
n Отримання Індивідуальних тех-

нологічних нормативів використання 
води().

ПОГОДЖЕННЯ:
Погоджуються поточні ІТНВПВ 

структурним підрозділом органу вико-
навчої влади обласної державної ад-
міністрації з питань охорони навколиш-

нього природного середовища та тери-
торіальним органом Держводагентства 
України, після чого встановлюються 
уповноваженим органом відповідно до 
законодавства строком на п’ять років..

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

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВ-
НИХ ДОКУМЕНТІВ:

1. Методика розрахунку втрат пит-
ної води підприємствами, які надають 
послуги з централізованого водопоста-
чання, затверджена наказом Міністерс-
тва регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
№ 180 від 25.06.2014 року, зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 3 
вересня 2014 р за № 1063/25840

2. Методика розрахунку технологіч-
ний витрат питної води підприємствами, 
які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведен-
ня, затверджена наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства № 
181 від 25.06.2014 року, зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 3 вересня 
2014 р за № 1064/25841.

3.  ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній 
водопровід та каналізація. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво. 

Мінрегіон України, Київ, 2013 р.
4. Закон України «Про питну воду та 

питне водопостачання» від 10.01.2002 
№ 2918-III

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

6. Методика розрахунку втрат пит-
ної води підприємствами, які надають 
послуги з централізованого водопоста-
чання, затвердженої наказом Міністерс-
тва регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
України від 25 червня 2014 року № 180, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 03 вересня 2014 року за № 
1063/25840

7.  Методика розрахунку технологіч-
них витрат питної води підприємствами, 
які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведен-
ня, затвердженої наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України від 25 червня 2014 року № 181, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 3 вересня 2014 року за № 
1064/25841

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ:
ТОВ «Екоменеджмент Групп» надає 

послуги з розробки ІТНВПВ. Наші про-
фесійні екологи мають досвід в прове-
дені, як детального розрахунку ІТНВПВ, 
так і розробки за спрощеним методом

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

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ПІДГОТОВКА ДРУГОГО 

НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗНАЧЕНОГО ВНЕСКУ 

В ПАРИЗЬКУ УГОДУ

В 
липні Міністр захисту довкілля та 

природних ресурсів України Роман 
Абрамовський провів зустріч з коор-
динатором Проекту Європейського 

банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) «Під-
тримка Уряду України з оновлення НВВ» та 
Інститутом економіки та прогнозування НАН 
України та обговорив попередні результати 
моделювання розвитку економіки та  дина-
міки викидів парникових газів.

Міністр наголосив, що на жаль, зміна клі-
мату в Україні стала реальністю і ми спостері-
гаємо нищівні економічні наслідки, пов'язані 
з паводками та лісовими пожежами в Україні. 
Тому скорочення викидів парникових газів 

потрібно, в першу чергу, для попередження 
таких катастроф в майбутньому.

«Поточна ціль скорочення викидів, по-
дана в Паризьку Угоду в 2015 році потребує 
оновлення, адже з моменту її прийняття 
Україна прийняла Енергетичну Стратегію 
до 2035, Транспортну Стратегію до 2030, 
Національну стратегію управління відходами 
до 2030, реалізація яких сприятиме, в тому 
числі, скороченню викидів парникових газів.  

В процесі визначення нової цілі по ско-
роченню викидів парникових газів для нас 
важливо, щоб кліматична політика стала 
стимулюючим фактором для посилення 
енергоефективності в будівлях і промисло-

вості, розвитку низьковуглецевих технологій 
в транспорті, трансформації сектору енерге-
тики, збереженні і відновленні лісів та інших 
екосистем», - зазначив Міністр.

Експерти проекту зауважили, що до 
кінця поточного місяця буде презентовано 
остаточний звіт з переліком усіх сектораль-
них запропонованих політик і заходів, а  також 
можливі джерела та механізми фінансування 
реалізації і це стане основою для прийняття 
політичного рішення в міністерстві.

З попередніми результатами моде-
лювання можна ознайомитися на сайті 
Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України: /news/35316.html
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В
ідповідно до пункту 3 
частини першої статті 1, 
другого абзацу частини 
першої, пункту 22 час-

тини другої та пункту 14 частини 
третьої статті 3, Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» 
Кабінет Міністрів України визна-
чено критерії щодо визначення 
планованої діяльності,  яка не 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
та розширення, зміни діяльності 
об’єктів, які не підлягають оцінці 
впливу на довкілля, а саме: 

К Р И Т Е Р І Ї  В И З Н АЧ Е Н Н Я 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА 
НЕ ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ.

Оцінці впливу на довкілля не 
підлягає планована діяльність, 
визначена пунктами 1-21 частини 
другої та пунктами 1-13 частини 
третьої статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкіл-
ля», спрямована виключно на 
забезпечення оборони держави, 
ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій, наслідків антитеро-
ристичної операції на території 
проведення антитерористичної 
операції на період її проведення, 
а саме: 

1. Будівництво об’єктів вій-
ськового та оборонного призна-
чення, які використовуватимуть-
ся виключно для забезпечення 
оборони держави та на які по-
ширюється законодавство про 
державну таємницю. 

2. Відновлення окремих конс-
трукцій будівель та споруд з 
метою ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій та віднов-
лення функціонування об’єктів, 
призначених для забезпечення 
життєдіяльності населення, без 
зміни їх геометричних розмірів. 

3. Відновлення окремих конс-
трукцій будівель та споруд з 
метою ліквідації наслідків анти-
терористичної операції та віднов-
лення функціонування об’єктів, 
призначених для забезпечення 
життєдіяльності населення, без 
зміни їх геометричних розмірів 
на території проведення антите-
рористичної операції в 2 зонах, 
визначених переліком населених 
пунктів, на території яких здій-
снювалася антитерористична 
операція, затвердженим розпо-
рядженням Кабінету Міністрів 
України від 2 грудня  2015 р. № 
1275 (Офіційний вісник України, 
2015 р., № 98, ст. 3367) на період 
її проведення. 

К Р И Т Е Р І Ї  Р О З Ш И Р Е Н Н Я 
ТА  З М І Н И  Д І Я Л Ь Н О С Т І  ТА 
ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ 
ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

Оцінці впливу на довкілля не 
підлягають розширення та зміни 
діяльності та об’єктів, визначених 
пунктами 1-21 частини другої та 
пунктами 1-13 частини третьої 
статті 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля», а саме: 

1. Технічне переоснащення 
одиниць та вузлів технологічного 
устаткування, систем управління 
та автоматизації, які морально 
застаріли та у яких вичерпано тех-
нічний ресурс, що розташовані в 
існуючих цехах, приміщеннях, без 
перепрофілювання, капітального 
ремонту, реконструкції об'єктів 
та підприємств, в разі, якщо в 
результаті такого переоснащення 
господарська діяльність не приз-
веде до збільшення утворюваних 
та утворення нових видів небез-
печних відходів, збільшення та/
або появи нових джерел викидів 

в атмосферне повітря та скидів 
забруднюючих речовин у водні 
об’єкти, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіа-
ційного забруднення, а також 
випромінення. 

2. Капітальний ремонт інже-
нерних мереж (газопостачання, 
водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання, електропоста-
чання, зв'язку) в межах існуючої 
мережі та у межах відведення 
земельних ділянок, без зміни 
зовнішніх геометричних розмірів, 
цільового та функціонального 
призначення, за винятком здійс-
нення таких робіт на територіях та 
об’єктах природно-заповідного 
фонду (крім господарських зон 
національних природних і регіо-
нальних ландшафтних парків) за 
умови, якщо призупинення на 
час виконання робіт експлуатації 
об’єкту в цілому або його час-
тин не призведе до збільшення 
утворюваних та утворення но-
вих видів небезпечних відходів, 
збільшення та/або появи нових 
викидів в атмосферне повітря та 
скидів забруднюючих речовин у 
водні об’єкти, шумового, вібра-
ційного, світлового, теплового 
та радіаційного забруднення, а 
також випромінення. 

3. Капітальний ремонт та ре-
конструкція окремих виробничих 
споруд та інженерних мереж в ме-
жах територій та/або приміщень, 
які використовуються для провад-
ження господарської діяльності, 
без перепрофілювання та зміни 
зовнішніх геометричних розмірів 
та за умови, що в результаті та-
кого капітального ремонту та ре-
конструкції господарська діяль-
ність не призведе до збільшення 
утворюваних та утворення нових 
видів небезпечних відходів, збіль-
шення та/або появи нових джерел 
викидів в атмосферне повітря та 
скидів забруднюючих речовин у 
водні об’єкти, шумового, вібра-
ційного, світлового, теплового 
та радіаційного забруднення, а 
також випромінення. 

4. Розширення господарської 
діяльності або об’єктів, які не 
підлягали оцінці впливу на дов-
кілля, та які, внаслідок такого 
розширення, не перевищувати-
муть порогових значень для таких 
видів діяльності або об’єктів, 
визначених у частинах другій та 
третій статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля». 

5. Розширення господарської 
діяльності або об’єктів, які підля-
гали оцінці впливу на довкілля та 
щодо яких було отримано висно-
вок з оцінки впливу на довкілля, 
якщо таке розширення саме по 
собі не перевищуватиме порого-
вих значень для таких видів діяль-
ності або об’єктів, визначених у 
частинах другій та третій статті 3 
Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» (у разі встанов-
лення таких порогових значень). 

6. Розширення господарської 
діяльності або об’єктів, які підля-
гали оцінці впливу на довкілля та 
щодо яких було отримано висно-
вок з оцінки впливу на довкілля, 
порогові значення для яких у 
частинах другій та третій статті 3 
Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» не встановлені, 
за умови, що в результаті такого 
розширення господарська діяль-
ність не призведе до збільшення 
утворюваних та утворення нових 
видів небезпечних відходів, збіль-
шення та/або появи нових джерел 
викидів в атмосферне повітря та 

скидів забруднюючих речовин у 
водні об’єкти, шумового, вібра-
ційного, світлового, теплового 
та радіаційного забруднення, а 
також випромінення. 

7. Перепрофілювання госпо-
дарської діяльності або об’єктів з 
метою здійснення господарської 
діяльності, яка не підлягає оцінці 
впливу на довкілля, 4 якщо таке 
перепрофілювання не пов’язане 
з ліквідацією (демонтажем) та-
ких об’єктів, рекультивацією чи 
консервацією таких об’єктів або 
територій.

Частиною дев’ятою статті 7 
Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» Кабінет Міністрів 
України затвердив ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
СЛУХАНЬ У ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, а саме: 

1. Порядок проведення гро-
мадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля (далі - По-
рядок) визначає механізм про-
ведення громадських слухань у 
процесі громадського обгово-
рення планованої діяльності, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
(далі - планована діяльність). 

2. У цьому Порядку терміни 
вживаються у значеннях,  на-
ведених у Законі України «Про 
оцінку впливу на довкілля» (далі 
– Закон). 

3. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган забезпечує 
проведення громадських слухань 
у процесі громадського обго-
ворення планованої діяльності 
шляхом: 

оприлюднення оголошення 
про початок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а в разі необхідності 
– оголошення про проведення 
повторних громадських слухань; 

проведення громадських слу-
хань; 

розгляду, повного врахуван-
ня, часткового врахування або 
обґрунтованого відхилення за-
уважень і пропозицій громадсь-
кості, отриманих під час громад-
ських слухань; 

підготовки і оприлюднення 
шляхом внесення до Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на дов-
кілля звіту про громадське обго-
ворення. 

Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган може залучати 
до проведення громадських слу-
хань організатора громадських 
слухань. 

4. Організатор громадських 
слухань визначається уповнова-
женим центральним або уповно-
важеним територіальним органом 
один раз на рік на конкурсній 
основі, за договором з урахуван-
ням вимог Закону України «Про 
публічні закупівлі». В разі прове-
дення уповноваженим централь-
ним органом або уповноваженим 
територіальним органом громад-
ських слухань самостійно, він 
виконує усі функції, передбачені 
цим Порядком для організатора 
громадських слухань. 

5. Організатором громадсь-
ких слухань може бути юридична 
особа або фізична особа - під-
приємець, яка має досвід у сфері 
охорони довкілля не менше двох 
років та людські і технічні ресур-
си, необхідні для забезпечення 
проведення громадських слу-
хань у відповідному регіоні або 
регіонах. 

6. Організатор громадських 
слухань має бути незалежним, 
об’єктивним та неупередженим 
і не мати потенційного конфлік-
ту інтересів щодо планованої 

діяльності в розумінні Закону 
України «Про запобігання коруп-
ції». Юридична особа або фізична 
особа-підприємець, яка залуча-
лася суб’єктом господарювання 
до розроблення документації 
щодо планованої діяльності на 
попередніх етапах (розроблення 
проектної документації, підго-
товка звіту з оцінки впливу на 
довкілля, інше), не може бути ор-
ганізатором громадських слухань 
щодо такої планованої діяльності. 
Організатор громадських слухань 
зобов’язаний повідомити про 
конфлікт інтересів уповноваже-
ний центральний орган або упов-
новажений територіальний орган. 
В такому випадку уповноважений 
центральний орган або уповно-
важений територіальний орган 
проводить громадські слухання 
самостійно. 

7. Організатор громадських 
слухань: 

проводить громадські слухан-
ня відповідно до Закону та цього 
Порядку; 

реєструє учасників громадсь-
ких слухань у журналі (відомості) 
реєстрації учасників за формою, 
встановленою до цього Порядку; 

реєструє виступи учасників 
громадських слухань у журналі 
(відомості) реєстрації виступів за 
формою, встановленою до цього 
Порядку; 

забезпечує аудіо та/або ві-
део фіксації ходу громадських 
слухань; 

здійснює головування під час 
громадських слухань; 

готує протокол громадських 
слухань за формою, встановле-
ною до цього Порядку. 

8. Під час громадського об-
говорення планованої діяльності 
може проводитися одне або 
більше громадських слухань. 
Кількість громадських слухань 
визначається суб’єктом господа-
рювання, виходячи із масштабів 
очікуваного впливу, з урахуван-
ням такого:

якщо вплив планованої діяль-
ності не поширюється за межі 
області,  громадські  слухання 
проводяться за місцем провад-
ження планованої  д іяльності 
або у адміністративному центрі 
адміністративно-територіальної 
одиниці, яка може зазнати впливу 
планованої діяльності; 

якщо вплив планованої діяль-
ності поширюється на дві і більше 
областей, але менше ніж третину 
областей України, громадські 
слухання проводяться за місцем 
провадження планованої діяль-
ності та у адміністративних цент-
рах адміністративно-територіаль-
них одиниць, які можуть зазнати 
впливу планованої діяльності, 
кожної із таких областей; 

якщо вплив планованої діяль-
ності поширюється більше ніж на 
третину областей України, гро-
мадські слухання проводяться за 
місцем провадження планованої 
діяльності, у адміністративних 
центрах адміністративно-тери-
торіальних одиниць третини об-
ластей України, які можуть зазна-
ти впливу планованої діяльності, 
та, додатково, у місті Києві. 

9. Громадські слухання прово-
дяться не раніше десяти робочих 
днів з дня оприлюднення уповно-
важеним центральним органом 
або уповноваженим територіаль-
ним органом оголошення про по-
чаток громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

До подання оголошення про 
початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на 
довкілля суб’єкт господарювання 
може провести консультації з 
уповноваженим центральним ор-
ганом або уповноваженим тери-
торіальним органом щодо місця 
та часу проведення громадських 
слухань, з урахуванням можли-

вості забезпечення присутності 
всіх потенційних учасників. 

10. Громадські слухання вва-
жаються такими, що не відбулися 
якщо: 

а) на громадські слухання не 
з’явився організатор громадсь-
ких слухань; 

б) на громадські  слухання 
не з’явився суб’єкт господарю-
вання. 

У разі визнання громадських 
слухань такими, що не відбулися 
у зв’язку з неявкою організатора 
громадських слухань, проводять-
ся повторні громадські слухання. 
Опублікування оголошення про 
проведення повторних громад-
ських слухань та проведення 
повторних громадських слухань 
здійснюється за рахунок органі-
затора громадських слухань. 

11. Проведення повторних 
громадських слухань відбуваєть-
ся не менш ніж через п’ять ро-
бочих днів після офіційного оп-
рилюднення оголошення про 
проведення повторних громад-
ських слухань. Оприлюднення 
оголошення про проведення 
повторних громадських слухань 
відбувається у той самий спосіб, 
що й оприлюднення оголошення 
про початок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Зміст оголошення 
про проведення повторних гро-
мадських слухань включає всю 
інформацію, що наводилася в 
оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля із зазначенням 
дати, часу і місця проведення 
повторних громадських слухань. 

12. Організатор громадських 
слухань забезпечує фіксацію 
повного перебігу громадського 
слухання із застосуванням аудіо 
та/або візуальних методів. Аудіо 
та/або відео запис є невід’ємною 
частиною протоколу громадських 
слухань. 

13. Громадські слухання про-
водяться під головуванням ор-
ганізатора громадських слухань, 
який зобов’язаний: 

визначити регламент громад-
ських слухань; 

відкрити громадські слухання 
(представлення головуючого та 
суб’єкта господарювання, плано-
ваної діяльності, щодо якої про-
водяться громадські слухання); 

оголосити порядок денний і 
регламент громадських слухань; 

інформувати про ведення 
аудіо та/або відео запису гро-
мадських слухань, про порядок 
ведення протоколу громадських 
слухань, подання усних та пись-
мових зауважень і пропозицій під 
час громадських слухань; 

надати можливості суб’єкту 
господарювання викласти ос-
новні відомості щодо планованої 
діяльності та положення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, які ви-
носяться на обговорення, та про-
блемні питання, що заслуговують 
на увагу громадськості; 

надати можливості представ-
никам громадськості поставити 
запитання суб’єкту господарю-
вання, присутнім експертам та 
спеціалістам та висловити свою 
думку; 

забезпечити ведення обго-
ворення, подання пропозицій та 
зауважень громадськості з дотри-
манням регламенту; 

підвести підсумки громадсь-
ких слухань та проінформувати 
учасників громадських слухань 
про те, яким чином враховувати-
муться зауваження та пропозиції 
громадськості уповноваженим 
центральним органом або упов-
новаженим територіальним ор-
ганом. 

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ ЩОДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Оцінка впливу на довкілля призначена для виявлення 
характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу 
будь-якого виду планованої господарської діяльності 
на стан довкілля і здоров'я населення

Продовження на стор. 5.
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14. Хід та результати громад-
ських слухань оформлюються 
протоколом громадських слухань, 
який підписується головуючим на 
громадських слуханнях. 

15. Громадські слухання роз-
починаються з доповіді голову-
ючого, який коротко інформує 
присутніх про суть питань, що 
мають бути обговорені, про склад 
учасників та порядок і регламент 
громадських слухань. Головую-
чий також повідомляє присутнім 
інформацію, надану суб’єктом 
господарювання, щодо оприлюд-
нення ним оголошення про поча-
ток громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також щодо розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля для оз-
найомлення у місцях, доступних 
для громадськості. 

1 6 .  Н а с т у п н и м  в и с т у п а є 
суб’єкт господарювання, який є 
замовником планованої діяль-
ності. 

У доповіді повинні бути ви-
світлені такі питання: 

короткий опис планованої 
діяльності; 

основні положення та висновки 
звіту з оцінки впливу на довкілля; 

можливий негативний вплив 
на довкілля; 

заходи, спрямовані на запобі-
гання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного 
негативного впливу на довкілля, 
у тому числі (за можливості) ком-
пенсаційні заходів; 

зміст зауважень і пропозицій 
громадськості, що надійшли до 
початку громадських слухань; 

інші відомості щодо планованої 
діяльності, визначені суб’єктом 
господарювання. 

17. У разі необхідності після 
суб’єкта господарювання, за його 
пропозицією, слово надається ін-
шим співдоповідачам, експертам 
або спеціалістам. 

18. Після доповідей головую-
чий надає учасникам громадських 
слухань можливість поставити 
доповідачам запитання. Суб’єкт 
господарювання зобов'язаний 
забезпечити надання відповідей 
на запитання громадськості в 
усній формі під час громадських 
слухань із занесенням їх до про-
токолу громадських слухань або 
в письмовій формі після їх закін-
чення. Суб’єкт господарювання 
надає письмові відповіді на усі 
запитання громадськості, на які 
він не зміг надати відповідь під час 
громадських слухань, протягом 
п’яти робочих днів з дня проведен-
ня громадських слухань. Відповідь 
надсилається на адресу особи, 
що поставила запитання, вказану 
у журналі (відомості) реєстрації 
учасників громадських слухань. 
У той же строк копії відповідей 
також надсилаються організатору 
громадських слухань для долу-
чення до протоколу громадського 
слухання. 

19. Усім учасникам громад-
ських слухань забезпечуються 
рівні умови для висловлення своєї 
думки, подання пропозицій і за-
уважень. 

20. З метою забезпечення на-
лежного проведення громадських 
слухань учасники громадських 
слухань реєструються у журналі 
(відомості) виступів учасників 
громадських слухань, а порядок 
виступів визначається відповідно 
до записів у вказаному журналі 
(відомості). Регламент громадсь-
ких слухань розраховується також 
з урахуванням можливості для 
виступів незареєстрованих у жур-
налі (відомості) виступів учасників 
громадських слухань. 

21. Усі пропозиції і зауваження, 
подані під час громадських слу-
хань в усній формі, фіксуються у 
протоколі громадських слухань. 
Письмові пропозиції та заува-
ження, що подаються в ході гро-
мадських слухань, реєструються 
у журналі (відомості) реєстрації 
письмових зауважень та пропо-
зицій, що надійшли протягом гро-
мадських слухань за формою згід-
но цього Порядку і додаються до 
протоколу громадських слухань. 

22. У разі необхідності уповно-
важений центральний орган або 
уповноважений територіальний 
орган, або організатор громадсь-
ких слухань може запросити пред-
ставників правоохоронних органів 
для забезпечення правопорядку 
під час громадських слухань. 

23. У разі відсутності пропози-
цій і зауважень громадськості це 
фіксується у відповідному розділі 
протоколу громадських слухань. 
У разі неявки представників гро-
мадськості на громадські слухання 
складається відповідний акт, що 
підписується головуючим. У цьо-
му випадку громадські слухання 
вважаються такими, що відбулися. 

24. Не пізніше, ніж через сім 
робочих днів після проведення 
громадських слухань, організа-
тор громадських слухань передає 
уповноваженому центральному 
органу або уповноваженому те-
риторіальному органу підписаний 
протокол громадських слухань із 
усіма додатками або акт у випадку, 
передбаченому пунктом 23 цього 
Порядку. 

25. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган протягом 
трьох робочих днів вносить про-
токол громадських слухань до 
Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля. 

26. Розглядаючи звіт з оцінки 
впливу на довкілля та готуючи 
висновок з оцінки впливу на дов-
кілля, уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган розглядає, 
повністю враховує, частково вра-
ховує або обґрунтовано відхиляє 
усі зауваження і пропозиції, отри-
мані в ході громадських слухань та 
протягом усього строку громадсь-
кого обговорення. Уповноважений 
центральний орган або уповно-
важений територіальний орган 
складає таблицю із зазначенням 
інформації про повне врахування, 
часткове врахування або обґрун-
товане відхилення отриманих під 
час громадського обговорення 
зауважень і пропозицій. 

27. Протоколи усіх громадсь-
ких слухань із усіма додатками та 
таблиця врахування зауважень і 
пропозицій громадськості включа-
ються уповноваженим централь-
ним органом або уповноваженим 
територіальним органом до звіту 
про громадське обговорення. Звіт 
про громадське обговорення вно-
ситься уповноваженим централь-
ним органом або уповноваженим 
територіальним органом до Єди-
ного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля одночасно із висновком 
з оцінки впливу на довкілля.

Частиною десятою статті 4, 
частини десятої статті 9 Закону 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля» Кабінет Міністрів Украї-
ни затвердив ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ НАДАННЯ 
ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 
яким встановлено: 

1. Порядок визначає механізм 
передачі суб’єктом господарю-
вання Мінприроди (далі – уповно-
важений центральний орган) або 

обласним, Київській та Севас-
топольській міським державним 
адміністраціям (відповідному 
підрозділу з питань екології та 
природних ресурсів), органу ви-
конавчої влади Автономної Рес-
публіки Крим з питань екології 
та природних ресурсів (далі – 
уповноважений територіальний 
орган) документації для надання 
висновку з оцінки впливу на дов-
кілля, вимоги до форми, складу 
та її змісту та фінансування оцінки 
впливу на довкілля. 

Терміни, що вживаються у По-
рядку, мають значення, наведене у 
Законі України «Про оцінку впливу 
на довкілля» (далі - Закон). 

Якщо суб’єкт господарювання 
подає документи через елект-
ронний кабінет Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля (далі 
– Реєстр, електронний кабінет 
Реєстру) вперше, він проходить 
реєстрацію. Для цього суб’єкт гос-
подарювання вносить в електрон-
ний кабінет Реєстру інформацію 
згідно з переліком, наведеним у 
додатку цього Порядку. 

2. Повідомлення про планова-
ну діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля подається 
уповноваженому територіальному 
органу, а у випадку, визначено-
му частиною четвертою статті 5 
Закону, - уповноваженому цент-
ральному органу у форматі Adobe 
Portable Document Format (PDF) за 
формою згідно з додатком 2 через 
електронний кабінет Реєстру. 

Повідомленню про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля, поданому че-
рез електронний кабінет Реєстру, 
програмними засобами ведення 
Реєстру присвоюється реєстра-
ційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої 
діяльності, який автоматично над-
силається програмними засобами 
ведення Реєстру суб’єкту госпо-
дарювання на електронну адресу, 
зазначену суб’єктом господарю-
вання під час реєстрації у Реєстрі. 

3. У випадку, визначеному час-
тинами восьмою і дев’ятою статті 
5 Закону, одночасно з повідомлен-
ням про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
суб’єкт господарювання подає че-
рез електронний кабінет Реєстру 
вимогу суб’єкта господарювання 
про надання умов щодо обсягу 
досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля (далі вимога). 

4. Протягом трьох робочих 
днів з дня подання повідомлення 
про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на дов-
кілля через електронний кабінет 
Реєстру суб’єкт господарювання 
подає повідомлення про планова-
ну діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля та вимогу (у 
разі подання) особисто або в 
письмовій формі на паперових 
носіях уповноваженому тери-
торіальному органу, а у випадку, 
визначеному частиною четвертою 
статті 5 Закону, - уповноваже-
ному центральному органу за 
допомогою засобів поштового 
зв’язку поштовим відправленням 
з оголошеною цінністю з описом 
вкладення. У повідомленні про 
плановану діяльність, яка підля-
гає оцінці впливу на довкілля, що 
подається на паперових носіях, 
зазначається реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
присвоєний їй програмними за-
собами ведення Реєстру під час 
подання повідомлення про плано-
вану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля. 

5. Якщо суб’єктом господарю-
вання у повідомленні про планова-
ну діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля визначено 

наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (планована діяльність 
може мати значний транскордон-
ний вплив), повідомлення про 
плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля подаєть-
ся українською та англійською 
мовами. 

6. Після подання повідомлення 
про плановану діяльність, яка під-
лягає оцінці впливу на довкілля та 
підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля суб’єкт господарювання 
подає уповноваженому тери-
торіальному органу, а у випадках, 
визначених частинами третьою 
і четвертою статті 5 Закону, -  
уповноваженому центральному 
органу у форматі Adobe Portable 
Document Format (PDF) через 
електронний кабінет Реєстру та 
протягом трьох робочих днів з 
дня подання через електронний 
кабінет Реєстру у письмовій формі 
на паперових носіях – уповноваже-
ному територіальному органу або 
уповноваженому центральному 
органу (за допомогою засобів 
поштового зв’язку поштовим 
відправленням з оголошеною 
цінністю з описом вкладення) такі 
документи для отримання виснов-
ку з оцінки впливу на довкілля: 

-  оголошення про початок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля за 
формою згідно з додатком цього 
Порядку; 

- звіт з оцінки впливу на довкіл-
ля відповідно до вимог, наведених 
у додатку цього Порядку; 

- відомості (документи, ма-
теріали), що підтверджують факт 
та дату опублікування, розміщення 
або оприлюднення в інший спосіб 
суб’єктом господарювання пові-
домлення про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля та оголошення про 
початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, якщо такі вже опубліко-
вані, або договір з друкованими 
засобами масової інформації про 
опублікування таких документів, а 
також документ, що підтверджує 
внесення плати за проведення 
громадського обговорення. 

7. Суб’єкт господарювання має 
право подати уповноваженому 
центральному органу або уповно-
важеному територіальному органу 
будь-яку іншу додаткову інформа-
цію, необхідну для розгляду звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

8. Звіт з оцінки впливу на дов-
кілля та оголошення про початок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля по-
даються із зазначенням реєст-
раційного номера справи про 
оцінку впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, присвоєного їй 
програмними засобами ведення 
Реєстру під час подання повідом-
лення про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля. 

9.  У випадках, визначених 
частиною восьмою статі 4 Закону, 
суб’єкт господарювання подає у 
форматі Adobe Portable Document 
Format (PDF) через електрон-
ний кабінет Реєстру та у пись-
мовій формі на паперових носіях 
в порядку, визначеному пунктом 9 
цього Порядку, два варіанти звіту 
з оцінки впливу на довкілля або ін-
шої документації щодо планованої 
діяльності: один повний, другий - з 
відокремленням конфіденційної 
інформації (слова, речення, аб-
заци ретушуються, а сторінки чи 
розділи документів вилучаються). 

При цьому інформація, що 
стосується впливу на довкілля, у 
тому числі про кількісні та якісні 
показники викидів і скидів, фізичні 
та біологічні фактори впливу, ви-
користання природних ресурсів 
та поводження з відходами, є 

відкритою і доступ до неї не може 
бути обмеженим. 

10. З метою підтвердження 
цілісності електронних документів 
та ідентифікації суб’єктів господа-
рювання усі документи та інша ін-
формація, що вносяться суб’єктом 
господарювання через електрон-
ний кабінет Реєстру, подаються 
з використанням електронного 
цифрового підпису відповідно до 
вимог Закону України «Про елект-
ронний цифровий підпис». 

11. Подання документів через 
електронний кабінет Реєстру 
супроводжується автоматичним 
підтвердженням факту і часу одер-
жання уповноваженим централь-
ним органом або уповноваженим 
територіальним органом такого 
документа,  що надсилається 
програмними засобами ведення 
Реєстру суб’єкту господарювання 
на електронну адресу, зазначену 
суб’єктом господарювання під час 
реєстрації у Реєстрі. 

12. За результатами розгляду 
документів, поданих суб’єктом 
господарювання для отримання 
висновку з оцінки впливу на дов-
кілля, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений тери-
торіальний орган видає висновок 
з оцінки впливу на довкілля за 
формою згідно з додатком цього 
Порядку. Відмова у видачі виснов-
ку з оцінки впливу на довкілля або 
його анулювання здійснюються 
згідно з вимогами Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». 

13. Висновок з оцінки впливу 
на довкілля надається суб’єкту 
господарювання уповноваженим 
територіальним органом або упов-
новаженим центральним органом 
безоплатно. 

14. За проведення громадсь-
кого обговорення в процесі оцінки 
впливу на довкілля справляється 
плата, за рахунок якої оплачу-
ються: експертні послуги членів 
експертних комісій з оцінки впливу 
на довкілля, які залучатимуться 
відповідно до статті 10 Закону, 
організація громадських слухань 
(оренда приміщень для проведен-
ня громадських слухань, технічне 
забезпечення проведення гро-
мадських слухань, відрядження, 
друк та копіювання матеріалів, 
обслуговування копіювальної 
техніки, канцелярське приладдя, 
доступ до мережі Інтернет, послу-
ги організатора громадських слу-
хань) та проведення громадського 
обговорення за процедурою оцін-
ки транскордонного впливу (за 
винятком перекладу звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої необ-
хідної документації суб’єкта гос-
подарювання, які забезпечуються 
суб’єктом господарювання). 

15. Розмір плати за проведен-
ня громадського обговорення в 
процесі здійснення оцінки впли-
ву на довкілля затверджується 
уповноваженим центральним 
органом за погодженням Міне-
кономрозвитку. Розмір плати 
визначається згідно з категорією 
видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля з огляду 
на масштаби очікуваного впливу, 
кількість обов’язкових громадсь-
ких слухань, кількість зачеплених 
держав, та диференціюється з 
урахуванням: 

здійснення оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
якщо вплив такої діяльності не 
виходить за межі області (Авто-
номної Республіки Крим); 

Продовження. Початок на стор. 4.

Закінчення  на стор. 6.
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ЗАКОН ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ПРИЙНЯТО
 У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ

В
ерховна Рада України прий-
няла у першому читанні за-
конопроєкт «Про управління 
відходами» № 2207-1д, який 

встановить нові прозорі правила га-
лузі та дозволить побудувати сучасну 
інфраструктуру управління відходами.

За даний проєкт Закону проголо-
сувало 264 народних депутати.

Міністр захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Роман Аб-
рамовський зазначив, що проблема 
накопичення та неналежного повод-
ження з відходами набула уже не 
лише національного масштабу, а й 
міжнародного.

«Ми фактично перетворюємо річки 
у сміттєпроводи, а землю забруд-

нюємо сміттям, тим самим ставлячи 
під ризик власне здоров’я та своїх 
близьких. Така ситуація є неприпус-
тимою, і ми спільно повинні докласти 
максимально зусиль для її вирішен-
ня. Головним бар’єром для розвитку 
сміттєпереробної галузі є застарілі 
правила на ринку. Рамковий закон 
«Про управління відходами», який на-
родні депутати підтримали у першому 
читанні, запровадить нові прозорі 
правила на ринку, створить галузь 
переробки відходів та сприятиме 
екологічно безпечному поводженню 
з ними», - наголосив Міністр.

Цей законопроект розроблено на 
основі трьох директив ЄС – про від-
ходи, про захоронення відходів, про 

промислові викиди.
Проєкт Закону передбачає:
- запровадження ієрархії повод-

ження з відходами;
- запровадження принципу “за-

бруднювач платить”;
- запровадження системи розши-

реної відповідальності виробника, яка 
встановлює вимогу для виробників 
упаковки нести відповідальність за 
повний цикл життя створеної упа-
ковки, батарей, акумуляторів, елект-
ричного та електронного обладнання 
тощо;

- створення можливості для залу-
чення інвестицій у будівництво сміттє-
переробних заводів;

- введення жорстких європейських 

екологічних норм для операцій спа-
лення та захоронення відходів, щоб не 
допустити нанесення шкоди здоров'ю 
людей і довкіллю;

- законодавче підґрунтя для ко-
роткострокового та довгострокового 
планування управління відходами;

- запровадження електронної 
інформаційної системи управління 
відходами для забезпечення прозо-
рості у галузі та уникнення корупційних 
ризиків, що складатиметься з відкри-
тих реєстрів, модулів для надання 
адміністративних послуг (видача всіх 
документів онлайн), звітності та аналі-
зу статичної інформації.

У законопроекті пропонується 
вирішити такі проблеми, як безконт-

рольне захоронення відходів на звали-
щах, які не відповідають екологічним 
нормам; фіктивної переробки відходів, 
коли фактично вони переробляються 
лише за документами; здійснення 
різних операцій з відходами без доз-
вільної документації.

Розроблений народними депута-
тами України спільно з Міндовкіллям, 
Мінрегіоном та експертами у зазна-
ченій галузі.

Законопроектом також передба-
чається внесення змін до Кодексу про 
адміністративні порушення та значне 
підняття штрафів за порушення вимог 
законодавства у сфері управління 
відходами, зокрема, і за засмічення 
територій.

здійснення оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
якщо вплив такої діяльності поши-
рюється на дві і більше областей, 
але менше ніж на третину облас-
тей України; 

здійснення оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, 
якщо вплив такої діяльності по-
ширюється більше ніж на третину 
областей України; 

здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля. 

16. Суб’єкт господарювання 
вносить плату за проведення 
громадського обговорення на ра-
хунок, визначений уповноваженим 
територіальним органом або упов-
новаженим центральним органом 
до подання звіту з оцінки впливу 
на довкілля та оголошення про по-
чаток громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

17. Документ, що підтверджує 
внесення плати за проведення 
громадського обговорення, по-
дається суб’єктом господарюван-
ня разом із звітом з оцінки впливу 
на довкілля та оголошенням про 
початок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на дов-
кілля у форматі Adobe Portable 

Document Format (PDF) через 
електронний кабінет Реєстру та 
протягом трьох робочих днів з дня 
подання через електронний кабі-
нет Реєстру у письмовій формі на 
паперових носіях (за допомогою 
засобів поштового зв’язку пошто-
вим відправленням з оголошеною 
цінністю з описом вкладення). 

18. Якщо на будь-якій стадії 
розгляду звіту з оцінки впливу на 
довкілля виявиться, що планована 
діяльність може мати вплив на 
довкілля двох і більше областей, 
протягом п’яти робочих днів з 
дня одержання повідомлення від 
уповноваженого територіального 
органу про передачу документації 
уповноваженому центральному 
органу суб’єкт господарювання 
сплачує різницю між внесеною 
платою та платою за проведення 
громадського обговорення, пе-
редбаченою для такої планованої 
діяльності на рахунок, визначений 
уповноваженим центральним 
органом. У цьому разі уповно-
важений територіальний орган, 
який отримав плату за проведення 
громадського обговорення, за-
безпечує проведення громадських 
слухань планованої діяльності на 
території своєї адміністративно-
територіальній одиниці за рахунок 
коштів, одержаних від суб’єкта 

господарювання. Документ, що 
підтверджує сплату різниці, по-
дається суб’єктом господарю-
вання у форматі Adobe Portable 
Document Format (PDF) через 
електронний кабінет Реєстру та 
протягом трьох робочих днів з дня 
подання через електронний кабі-
нет Реєстру у письмовій формі на 
паперових носіях (за допомогою 
засобів поштового зв’язку пошто-
вим відправленням з оголошеною 
цінністю з описом вкладення). 

19. Якщо на будь-якій стадії 
розгляду звіту з оцінки впливу на 
довкілля виявиться, що планова-
на діяльність може мати значний 
транскордонний вплив, протягом 
п’яти робочих днів з дня одер-
жання рішення про здійснення 
транскордонної оцінки впливу 
на довкілля від уповноважено-
го центрального органу суб’єкт 
господарювання вносить плату 
за проведення громадського об-
говорення за процедурою оцінки 
транскордонного впливу на раху-
нок, визначений уповноваженим 
центральним органом. У цьому 
разі уповноважений територіаль-
ний орган, який отримав плату за 
проведення громадського обго-
ворення, забезпечує проведення 
громадських слухань планованої 
діяльності на території своєї ад-
міністративно-територіальній 

одиниці за рахунок коштів, одер-
жаних від суб’єкта господарюван-
ня. Документ, що підтверджує вне-
сення плати, подається суб’єктом 
господарювання у форматі Adobe 
Portable Document Format (PDF) 
через електронний кабінет Реєст-
ру та протягом трьох робочих днів 
з дня подання через електрон-
ний кабінет Реєстру у письмовій 
формі на паперових носіях (за 
допомогою засобів поштового 
зв’язку поштовим відправленням 
з оголошеною цінністю з описом 
вкладення). 

20. Плата за проведення гро-
мадського обговорення зарахо-
вується до відповідних спеціаль-
них фондів державного бюджету 
в разі здійснення оцінки впливу 
на довкілля уповноваженим цент-
ральним органом або уповноваже-
ним територіальним органом, або 
до спеціальних фондів місцевих 
бюджетів – в разі здійснення оцін-
ки впливу на довкілля відповідни-
ми підрозділами з питань екології 
та природних ресурсів Київської та 
Севастопольської міських держав-
них адміністрацій. 

21. Оплата праці членів екс-
пертних комісій з оцінки впливу 
на довкілля, оплата організації 
громадських слухань та забезпе-
чення громадського обговорення 
за транскордонною процедурою 

здійснюється на договірних за-
садах в порядку, передбачено-
му законодавством. Витрати на 
відрядження для участі у транс-
кордонних консультаціях визна-
чаються відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 2 
лютого 2011 р.    № 98 «Про суми 
та склад витрат на відрядження 
державних службовців, а також 
інших осіб, що направляються у 
відрядження підприємствами, 
установами та організаціями, які 
повністю або частково утриму-
ються (фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів». 

22. Плата за проведення гро-
мадського обговорення не може 
використовуватися на оплату 
праці працівників уповноваже-
ного територіального органу або 
уповноваженого центрального 
органу, придбання автотранспор-
тних засобів, меблів, мобільних 
телефонів та проведення ремонту 
кабінетів.

Огляд щодо законодавчих 
вимог стосовно ведення Єди-
ного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля буде далі… 

Інформація надана за ма-
теріалами сайту Міністерства 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України, детально 
можна ознайомитись за поси-
ланням https://menr.gov.ua

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ ЩОДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Закінчення. Початок на стор. 4.
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МІНІСТЕРСТВО 
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
УКРАЇНИ РОЗПОЧАЛО 

РОЗРОБКУ НОВОГО 
КОДЕКСУ ПРО НАДРА

З
а інформацією Міністерства 
захисту довкілля та природних 
ресурсів в Україні у співпраці 
з фахівцями Проєкту ЄС роз-

почато роботу над новою редакцією 
Кодексу про надра. Реєстрація законо-
проекту у Верховній Раді запланована 
вже до кінця цього року.

Реформа надрокористування вхо-
дить до пріоритетів Уряду. Тому одне з 
першочергових завдань Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів 
— впровадити якісно нову державну 
політику у сфері надрокористування, 
що стимулюватиме збільшення обсягів 
власного видобутку корисних копа-
лин, зменшення залежності України 
від імпорту енергоносіїв та залучення 
інвестицій у видобувну галузь. Кодекс 
стане уніфікованим документом, що 
закладе підґрунтя для раціонального 
використання енергетичних ресурсів, 
забезпечить прозорість та рівний 
доступ усіх суб’єктів господарювання 
до користування надрами, а також 
стимулюватиме зниження вартості 
енергоносіїв для громадян за рахунок 
нарощування видобутку корисних 
копалин.

Про це на засіданні поновленої ро-
бочої групи зі створення нового Кодек-
су про надра заявив перший заступник 
Міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України Богдан Боруховський.

“Чинні регуляторні акти у сфері 
надрокористування — морально за-
старілі, містять корупційні норми та де-
факто не вирішують проблеми галузі. 
Завдання, яке поставив Міністр захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
Роман Абрамовський — прискорити 
розробку нового Кодексу про надра, 
який запустить перезавантаження 
сфери надрокористування. До цього 
процесу ми залучили широке коло 
експертів та бізнес-спільноти”, — за-
уважив Богдан Боруховский.

Зазначимо, що розробка ново-
го Кодексу про надра передбачена 
Указом Президента № 874/2019. До-
кумент покликаний імплементувати 
Директиву ЄС № 94/22 та інше зако-
нодавство Європейського Союзу на 
виконання Угоди про Асоціацію.

Для розробки Кодексу було по-
новлено діяльність робочої групи 
при Міністерстві захисту довкілля та 
природних ресурсів України як органу, 
відповідального за формування де-
ржавної політики галузі.

До розробки Кодексу долучилась 
команда проєкту “Новий кодекс Ук-
раїни про надра”, що фінансується 
Європейським Союзом та впровад-
жується Консорціумом у складі ек-
спертів Projekt-Consult (Німеччина), 
MinPol (Австрія) та Офісу ефективного 
регулювання BRDO (Україна).

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України ого-
лошує про початок формування складу робочої групи з удосконалення 
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Усі бажаючі можуть долучитися до роботи у рамках цієї робочої групи, 
заповнивши відповідну форму до 10 серпня за посиланням: https://cutt.
ly/BdE7FPY

ФОРМУЄТЬСЯ СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

Н
а виконання РОЗПОРЯД-
ЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
від 14.04.2020 р. №306, 

з метою запобігання виникненню 
пожеж у лісах, недопущення пору-
шення правил пожежної безпеки в 
лісах області, враховуючи високу по-
жежну небезпеку, відвідування лісів 
населенням та в’їзду транспортних 
засобів в ліс – ЗАБОРОНЕНО.
За порушення правил пожежної без-
пеки в лісі штраф –1530-4590 грн.

Пошкодження лісу внаслідок не-
обережного поводження з вогнем, 
що призвело до виникнення пожежі 
штраф – 4590-15300 грн.
Шановні громадяни просимо Вас з 
розумінням ставитися до роботи лі-
сової охорони, нехтуючи правилами 
пожежної безпеки в лісах, ви в першу 
чергу порушуєте закон, а вже потім 
моральні цінності.
Бережіть себе і все навколо себе!

Херсонське лісництво 
ДП «Олешківське ЛМГ»

УВАГА! 
В ЛІСІ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО

ТРИВАЄ ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Н
ещодавно Заступник Мініс-
тра захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Ро-
ман Шахматенко провів зуст-

річ з представниками Американської 
торгівельної палати, експертами 
МБО «Екологія-Право-Людина» та 
групою розробників законопроєкту 
№ 3091 «Про державний екологічний 
контроль».

Роман Шахматенко нагадав, що 
Міністр захисту довкілля та природ-
них ресурсів України Роман Абра-
мовський неодноразово наголошував 
на реформуванні та збільшенні ефек-
тивності державного екологічного 
контролю. Насамперед, це стосуєть-

ся подолання корупції у цій сфері.
Учасники зустрічі зазначили, що 

ключовим у цьому процесі має стати 
відкритий і конструктивний діалог 
між органом, який формує політику 
у сфері екологічного контролю, без-
посередньо контролюючим органом, 
бізнесом та громадськістю, щоб 
розпочата реформа була успішно 
впроваджена.

Проєкт Закону № 3091 «Про 
державний екологічний контроль» 
покликаний:

- врегулювати на законодавчому 
рівні основні засади здійснення де-
ржавного контролю за дотриманням 
природоохоронного законодавства 

органами влади, суб’єктами госпо-
дарювання та фізичними особами;

- подолати обмеження Зако-
ну України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності», що 
несумісні із завданнями екологічного 
контролю;

- об’єднати окремі контролюючі 
функції у сфері охорони довкілля в 
руках єдиного органу державного 
екологічного контролю;

- запровадити систему ад-
міністративно-господарських санкцій 
для суб’єктів господарювання та 
мінімізувати корупціогенні ризики 
ДЕІ.

n Приватне акціонерне то-
вариство «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД» доводить до відома громад-
ськості про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 
(далі ЗР) в атмосферне повітря 
для філії «ЧОРНОБАЇВСЬКЕ» ПрАТ 
«АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», що 
розміщується за адресою: 75020, 
Херсонська область, Білозерський 
район, селище Східне.

ПрАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД» спеціалізується на розведен-
ні свійської птиці.

Унаслідок діяльності промп-
лощадки в атмосферне повітря 
викидаються: аміак, сірководень, 
фенол, альдегiд пропiоновий, кис-
лота капронова, диметилдисуль-
фiд, метилмеркаптан, диметиламiн, 
мiкроорганiзми, пил хутряний, 
недиференційований за складом 
пил, заліза оксид, марганець і його 
сполуки, хром шестивалентний, 
азоту діоксид, оксид вуглецю, 
фтористий водень, водень хло-
ристий, сажа, ангідрид сірчистий, 
спирт ізопропіловий, альдегід 
глутаровий, натрію карбонат, син-
тетичний миючий засіб, вуглеводні 
насичені С12-С19, кислота сірчана 
з молекулою H2SO4, трихлометан, 
спирт етиловий, діетиловий ефір, 
етантіол, а також вуглецю діоксид, 
азоту (1) оксид, метан, які є «пар-
никовими газами».

Викиди ЗР під час роботи про-
мплощадки не призводять до пе-
ревищення ГДК в атмосфері на-
селених пунктів, встановлених 
Міністерством охорони здоров’я 
України.

Із зауваженнями та пропози-
ціями звертатися на протязі місяця 
з дня публікації до Херсонської 

облдержадміністрації за адресою: 
м. Херсон, пл. Свободи, 1.

n Приватне акціонерне то-
вариство «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД» доводить до відома громад-
ськості про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 
(далі ЗР) в атмосферне повітря 
для філії «ЧОРНОБАЇВСЬКЕ» ПрАТ 
«АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», що 
розміщується за адресою: 75024, 
Херсонська область, Білозерський 
район, с. Чорнобаївка.

ПрАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД» спеціалізується на розведен-
ні свійської птиці.

Унаслідок діяльності промп-
лощадки в атмосферне повітря 
викидаються: аміак, сірководень, 
фенол, альдегiд пропiоновий, кис-
лота капронова, диметилдисульфiд, 
метилмеркаптан, диметиламiн, 
мiкроорганiзми i мiкроорганiзми-
продуценти, пил хутряний, недифе-
ренційований за складом пил, залі-
за оксид, марганець і його сполуки, 
азоту діоксид, кремнію діоксид 
аморфний, оксид вуглецю, фтористі 
газоподібні сполуки, фториди доб-
ре розчинні неорганічні, фториди 
погано розчинні неорганічні, пил 
металевий, пил абразивно-ме-
талічний, сажа, ангідрид сірчистий, 
НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-
С19), кислота сірчана з молекулою 
H2SO4, а також вуглецю діоксид, 
азоту (1) оксид, які є «парниковими 
газами».

Викиди ЗР під час роботи про-
мплощадки не призводять до пе-
ревищення ГДК в атмосфері насе-
лених пунктів, встановлених Мініс-
терством охорони здоров’я України.

Із зауваженнями та пропози-

ціями звертатися на протязі місяця 
з дня публікації до Херсонської 
облдержадміністрації за адресою: 
м. Херсон, пл. Свободи, 1.

n Приватне акціонерне то-
вариство «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД» доводить до відома громад-
ськості про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 
(далі ЗР) в атмосферне повітря 
для філії «ЧОРНОБАЇВСЬКЕ» ПрАТ 
«АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», що 
розміщується за адресою: 73000, 
Херсонська область, м. Херсон, 
Дніпровський район, селище Ін-
женерне. 

ПрАТ «АГРОХОЛДИНГ АВАН-
ГАРД» спеціалізується на розведен-
ні свійської птиці.

Унаслідок діяльності промп-
лощадки в атмосферне повітря 
викидаються: азоту діоксид, аміак, 
вуглецю оксид, сірководень, фе-
нол, альдегiд пропiоновий, кислота 
капронова, диметилдисульфiд, 
диметиламін, метилмеркаптан, 
мiкроорганiзми, пил хутровий, 
недиференційований за складом 
пил, заліза оксид, марганець і його 
сполуки, пил абразивний, пил ме-
талевий, спирт ізопропіловий, аль-
дегід глутаровий, етантіол, а також 
вуглецю діоксид, азоту (1) оксид, 
метан, які є «парниковими газами».

Викиди ЗР під час роботи про-
мплощадки не призводять до пе-
ревищення ГДК в атмосфері насе-
лених пунктів, встановлених Мініс-
терством охорони здоров’я України.

Із зауваженнями та пропози-
ціями звертатися на протязі місяця 
з дня публікації до Херсонської 
облдержадміністрації за адресою: 
м. Херсон, пл. Свободи, 1.

щодо наміру отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

ПОВІДОМЛЕННЯ



Розвиток освіти у всіх країнах світу 
супроводжується постійним посилен-
ням екологічних цілей через розумін-
ня складності проблем, що постають 
перед людством. Вивчення природ-
ного середовища життєдіяльності 
суспільства, його довкілля, природ-
них ресурсів, природокористування 
у наш час мають статус міждисциплі-
нарних, загальнонаукових напрямів.

Одним із провідних осередків 
розвитку екологічної  освіти,  підго-
товки провідних фахівців-екологів та 
формування екологічного світогляду 
є ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ 
ТА ЕКОЛОГІЇ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕ-
РЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. За час 
свого існування (з 1917 року) факуль-
тет став одним із центрів розвитку 
природничих наук на Півдні України. 
На факультеті підготовка екологів 
не обмежується лише лекціями та 
практичними заняттями в стінах 
аудиторії. Викладачі та студенти фа-
культету активно приймають участь 
у різноманітних екологічних акціях, 
воркшопах, семінарах, конференціях, 
головною метою та меседжем яких є 
охорона навколишнього середовища, 

розширення екологічного світогляду 
та формування екологічної свідомості 
у населення.

Дуже вагомою є багаторічна при-
родоохоронна діяльність факультету 
– за ініціативою та активною участю 
провідних науковців та студентів 
факультету біології, географії та 
екології в межах унікальних при-
родних територій Херсонщини було 
створено значну кількість заповідних 
об’єктів – заказників, парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва, націо-
нальних природних парків («Олеш-
ківські піски», «Нижньодніпровський», 
«Кам’янська Січ» та «Джарилгаць-
кий»). 

Новим етапом роботи факуль-
тету стало відкриття молекулярно-
генетичної лабораторії (фундатор 
професор Ходосовцев О.Є.), в якій 
проводяться унікальні в Україні мо-
лекулярно-генетичні дослідження, 
що мають виняткове значення для 
збереження біорізноманіття.  

Будемо раді, всім хто бажаєш 
долучитися до нашого дружнього 
осередку, адже факультет біології, 
географії та екології це:

• відкритість. Факультет завжди 
відкритий до співпраці з абітурієнта-
ми та їх батьками, колегами з інших 
навчальних закладів та науково-
дослідних інститутів, журналістами, 

представниками органів влади, біз-
несменами та громадськими діячами.

• соціально-політична активність. 
Співробітники факультету реалізо-
вують соціально значущі проекти, 
керують громадськими організація-
ми, проводять громадські заходи: 
конференції, круглі столи, науково-
практичні семінари, воркшопи.

• інноваційність. Викладачі фа-
культету використовують сучасні 
методи викладання, активно 
займаються науковою ро-
ботою. Станом на 2020 р. 
7 викладачів мають науко-
вий ступень доктора наук 
та 26 – кандидата наук.

• наукове співробіт-
ництво. Викладачі фа-
культету співпрацюють з 
вченими та викладачами 
з різних міст України та 
низки країн світу: Польщі, 
Чехії, Швеції, Литви, Вели-
кої Британії, Японії.

• мультидисциплінар-
ність і практична спрямо-
ваність. На факультеті працюють 
фахівці у галузі біології, географії, 

екології, педагогіки. Викладання нав-
чальних дисциплін в сучасних лабора-
торіях супроводжується ґрунтовною 
практичною підготовкою – від 3-х 
до 5-ти тижнів навчальних польових 
практик щороку, експедиції Херсон-
щиною, Карпатами, узбережжям 
Азовського та Чорного морів!
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ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А; 

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

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

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

Контактні телефони офісу: тел./факс 
(0552) 455-255, (050) 026-04-01
ЄДРПОУ 41655832
IBAN UA543510050000026004878797142 
в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005
ІПН 416558321034
Платник податку на прибуток за загальних умовах.
Витяг з Реєстру платників ПДВ № 1721034500406
Із зауваженнями та пропозиціями 
просимо звертатися до директора 
за моб. (096) 01-33-999, Вікторія Коваленко

Науково-виробниче, екологічне, 
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Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”

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

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

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

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

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

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

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

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

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

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА – КЛЮЧ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ! 

Освітні програми 
і спеціальності факультету: Рівні вищої освіти:

n 091 Біологія.
n 014 Середня освіта 
(біологія та здоров’я людини)
n 014 Середня освіта (географія)
n 106 Географія
n 103 Науки про Землю
n 101 Екологія 

n Бакалавр
n Магістр
n Доктор філософії 
(кандидат біологічних 
або географічних наук)

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО 2020 ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР 
У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ І ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність та спеціалізація Кваліфікація  за дипломом Сертифікати ЗНО 2020 р.
Бюджетна конкурсна пропозиція

Сертифікати ЗНО 2020 р.
Небюджетна конкурсна 

пропозиція

014 Середня освіта (Географія)
Краєзнавчо-туристична робота /
Природознавство

Бакалавр освіти. Вчитель географії
Організатор краєзнавчо-туристичної роботи / вчитель природознавства

• Українська мова та література
• Географія
• Математика або Іноземна мова

• Українська мова та література
• Історія України
• Географія або Біологія

103 Науки про Землю
Ландшафтне планування /
Геоморфологія та палеогеографія

Бакалавр природничих наук. Організатор природокористування.
Фахівець з ландшафтного планування / 
фахівець в галузі геоморфології та палеогеографії

• Українська мова та література
• Математика
• Фізика або Географія

• Українська мова та література
• Історія України
• Географія або Біологія

106 Географія
Географія рекреації і туризму  
/ Управління регіональним розвитком

Бакалавр природничих наук. 
Географ. Фахівець в галузі географії рекреації і туризму  / 
фахівець з управління регіональним розвитком

• Українська мова та література
• Географія
• Математика або Іноземна мова

• Українська мова та література
• Історія України
• Географія або Біологія

014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)
Гігієна та здоровий спосіб життя 
/ еколого-натуралістична робота

Бакалавр освіти. Вчитель біології та основ здоров’я
Фахівець в галузі гігієни та здорового способу життя / 
організатор еколого-натуралістичної роботи

• Українська мова та література
• Біологія
• Хімія або Математика

• Українська мова та література
• Біологія
• Історія України або Фізика

091 Біологія
Молекулярна біологія / Імунологія 
/ Лабораторна діагностика біологічних систем

Бакалавр біології. Біолог. Фахівець в галузі молекулярної біології / і
мунології / лабораторної діагностики біологічних систем

• Українська мова та література
• Біологія
• Математика або Хімія 
або Іноземна мова

• Українська мова та література
• Біологія
• Історія України або Фізика

101 Екологія
Екологічний контроль та аудит / Заповідна справа

Бакалавр природничих наук.  Еколог.
Фахівець в галузі екологічного контролю та аудиту / 
Фахівець в галузі заповідної справи

• Українська мова та література
• Біологія
• Математика або Хімія 
або Географія

• Українська мова та література
• Історія України
• Географія або Біологія

Контакти: (0552)-32-67-17 – деканат факультету; (0552)-32-67-34 – приймальна комісія;  Facebook - https://www.facebook.com/groups/1639053176424538/ ; Instagram - @fbge_ksu


	01_color.pdf
	02-03
	04-05
	06-07
	08_color

