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В
же скоро Україна приєд-
нається до Мінаматської 
конвенції та встановить чіткі 
«правила гри» з рідким от-

руйним металом. Це дасть поштовх 
впровадженню проривних заходів у 
сфері поводження із небезпечними 
відходами, саме ртуттю.

На сьогодні Мінаматську кон-
венцію про ртуть вже підписали 128 
і ратифікували 123 країни. Україна 
ж одна з небагатьох країн, які пере-
бувають у процесі приєднання до 
конвенції.

ЧОМУ ЦЕ ТАК ВАЖЛИВО?
Положення конвенції спрямо-

вані на захист здоров’я людини та 
навколишнього середовища від 
антропогенних викидів ртуті та її 
сполук. Зокрема, на поступову забо-
рону виробництва деяких приладів із 
вмістом ртуті, а також обов’язкове 
припинення її видобування.

Насамперед, це стосується 
заборони використання ртутних 

та люмінесцентних ламп та заміни 
їх на лампи нового покоління – 
світлодіодні (LED), неелектронних 
вимірювальних приладів (в тому 
числі термометри та барометри), 
деяких медичних препаратів.

Для окремих продуктів, які не 
мають екологічно безпечних аналогів 
— встановлені винятки.

Окремо конвенцією врегульо-
вується питання поводження із 
небезпечними відходами, а саме 
запобігання утворенню.

Тому, Міністерством захисту дов-
кілля та природних ресурсів України  
підготовлено відповідний проєкт 
Закону України «Про приєднання 
України до Мінаматської конвенції 
про ртуть», який вже надіслано на 
погодження до заінтересованих цен-
тральних органів виконавчої влади.

Законопроєкт дозволить врегу-
лювати питання:

n поводження з ртуттю, її видо-
бутком;

n запобіганням утворення не-

безпечних відходів;
n діяльності бізнесу, пов’язаної 

з використанням ртуті;
n обмеження або припинення 

обігу продукції, що містить ртуть.

Україна поступово:
n відмовиться від застосування 

ртуті та її сполук;
n заборонить створення нових та 

до 2032 року роботу діючих підпри-
ємств з видобутку первинної ртуті;

n з 2020 року встановить за-
борони виробництва, імпорту та 
експорту продукції, що містить ртуть;

n врегулює «правила гри» із ут-
воренням та накопиченням відходів 
І класу небезпеки;

n забезпечить контроль та ско-
рочення викидів та скидів ртуті та її 
сполук.

Приєднання до конвенції стане 
ще одним плюсом для єднання Ук-
раїни із прогресивною міжнародною 
спільнотою та залучення фінансової 
допомоги від європейських фондів 

та донорів для покриття витрат на 
підтримку реалізації Мінаматської 
конвенції про ртуть в Україні тощо.

ДОВІДКОВО
Мінаматська конвенція щодо 

ртуті прийнята у 2013 році та названа 
на честь міста Мінамата у Японії, де 
наприкінці 1950 років ртуттю, яка 
містилася у промислових стічних 
водах отруїлися майже 2 тисячі лю-
дей, багато з них померли. Отруєння 
викликало хворобу Мінамати — син-
дром послаблення зору та слуху, 
а у важких випадках — параліч та 
порушення свідомості, причиною 
якого є отруєння органічними спо-
луками ртуті.

Детальніше із інформацією про 
Мінаматську конвенцію йдеться у 
буклеті Конвенції, який можна заван-
тажити на 6 офіційних мовах ООН за 
посиланням: https://cutt.ly/rfq4nQg

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

МІНДОВКІЛЛЯ 
РОЗРОБИЛО ПРОЕКТ 

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З ПІДГОТОВКИ 

ЗВІТУ З ОВД 
ДЛЯ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

ПОТУЖНІСТЮ 
ДО 10 МВТ НА РІЧКАХ
Продовжується процес розробки 

галузевих Методичних рекомендацій, 
які сприятимуть якісній підготовці 
звітів з оцінки впливу на довкілля.

На розгляд громадськості на 
веб-сайті Міндовкілля опубліко-
вано черговий проект Методич-
них рекомендацій з підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
для гідроелектростанцій потуж-
ністю до 10 МВт на річках (малих 
гідроелектростанцій).

Великі і малі річки України – це 
один з наріжних каменів її екологічної 
стабільності і безпеки та збереження 
природного капіталу країни. Тому цей 
проект є надзвичайно важливим інс-
трументом для реалізації державної 
екологічної та водної політики.

У ньому багато уваги приділяється 
оцінці впливу господарської діяль-
ності на екологічний стан річок і 
прилеглих до них земель та якості 
води. Також фауні, флорі та іншим 
компонентам біорізноманіття, що 
пов’язані з річками, водоймами і 
водно-болотними угіддями.

При розробленні документу за 
основу було взято Науково-методичні 
рекомендації, підготовлені громадсь-
кою спілкою "Всесвітній Фонд Приро-
ди Україна" (WWF-Україна).

Представлений Міндовкіллям 
проект Методичних рекомендацій 
доопрацьований відповідно до чин-
ного законодавства, екологічних нор-
мативів і стандартів та максимально 
адаптований до потреб дозвільних 
процедур. 

Ознайомитись з ним можна за 
посиланням - https://cutt.ly/GfxjlNh. 

Пропозиції та зауваження можна 
подати до 14 вересня на електронні 
адреси: Oksana.Abdulaieva@reforms.
in.ua , oksasteppe@gmail.com , а також 
письмово на поштову адресу Мініс-
терства (Департамент з екологічної 
оцінки та контролю).

Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України 
https://menr.gov.ua
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Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю перед-

бачається нове будівництво меліора-
тивної системи для ТОВ «Лан-Агро» 
за межами населеного пункту у ад-
міністративних межах Глобинської 
міської ради Глобинського району 
Полтавської області.

Загальна площа земельної ділянки –  
198,15 га, площа ділянки зрошення – 
145,0 га.

  Вода на проектовану ділянку зро-
шування площею 145,0 га буде подава-
тися з Кременчуцького водосховища р. 
Дніпро насосною станцією (СА-2) - 8,25 
куб.м/с, код 20/530359/ЧерДнепр/
ТН/59 з регулюючою ємністю, водо-
водом та гідротехнічною спорудою на 
ньому, магістральний канал Градизької 
зрошувальної системи Кременчуць-
кого МУВГ. Облік використаної води 
ведеться за допомогою іригаційних 
лічильників, встановлених на кожній до-
щувальній машині. Витрата води: 122,4 
л/с, 10608 м3/добу, за зрошувальний 
сезон – 354 600 м3.

Загальна протяжність зрошуваль-
ної мережі складає 2211 м, питома 
протяжність – 15,26 м/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 відпові-

дальністю «Лан-Агро», код ЄДРПОУ 
30864047,  юридична адреса: 39025, 
Полтавська область, Глобинський 
район, село Жуки, вул. Центральна, б.4, 
тел. +38 (050) 600-96-45. 

(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 прий-
няття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному кон-
тролюючому 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 громадсь-
кого обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-
08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна. 

 (найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер те-
лефону та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства, рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання доз-
волу на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією України 

відповідно до Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

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

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

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

Протягом усього строку громадсь-
кого обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються 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.

Громадські слухання (перші) від-
будуться:

Дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань не визначе-
но; тимчасово на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на тери-
торії України коронавірусної хвороби 

(COVID-19), до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

(зазначити дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться 

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 екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації 36000, м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, 
Корнюшкіна Ірина Михайлівна.

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

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого надають-
ся зауваження і пропозиції, та стро-
ки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації 36000, м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1, e-mail: eco@adm-pl.gov.ua, 
тел./факс (0532) 56-95-08, Корнюшкіна 
Ірина Михайлівна.

 (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 120 аркушах 
(без урахування 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 10.09.2020 р:

1. ТОВ «Лан-Агро» за адресою: 
39001, Полтавська обл.,  м. Глобине, 
туп. Автопарківський, буд. 5. Снітко 
Дарина, тел. 0 800 40 48 00.

2. Глобинська міська рада, за ад-
ресою: 39000, Полтавська обл.,  м. 
Глобине, вул. Центральна, буд. 285 
(буде розміщено на сайті міської ради 
http://www.globyne-rada.gov.ua/ ). 
Представник Глобинської міської ради, 
тел. 05365 25540. 

(найменування підприємства, ус-
танови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може оз-
найомитися з документами, 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)

20205155809 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

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)

20205155812 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

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

ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передба-

чається нове будівництво меліоративної 
системи для ТОВ «АФ «Мічуріна» за 
межами населеного пункту у адміністра-
тивних межах Глобинської міської ради 
Глобинського району Полтавської об-
ласті.

Загальна площа ділянки – 237,8818 
га. Площа ділянки зрошування – 214 га.

Джерелом водопостачання зрошу-
вальної мережі є води р. Сухий Омель-
ник (права притока р.Псел, басейн 
р.Дніпро). Водозабір здійснюється пе-
ресувною насосною станцією ROVATTI 
POMPE FN35SF150-500-G-TB-GG. 
На період поливу, насосний агрегат 
буксирується на берег водойми та 
розміщується неподалік від дзеркала 
води. За допомогою швидкорозбірних 
з’єднань приєднується до напірного 
та водозабірного трубопроводів. По 
закінченню поливу, насосна станція 
транспортується на місце постійного 
зберігання.

Спосіб поливу – дощування за допо-
могою 2-х широкозахватних дощуваль-
них установок фронтальної дії «Otech». 
Витрата води – 148,6 л/с (535 м3/год). 
Загальна протяжність трубопроводів 
зрошувальної мережі – 3096 м. Витрата 
води за зрошувальний сезон – 392400 
м3/рік. Внутрішньогосподарська зро-
шувальна мережа виконується з поліе-
тиленових труб. 

 (загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце про-

вадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «АФ «Мічуріна», код згідно 
ЄДРПОУ 30827141,  юридична адреса: 
39001, Полтавська область, Глобинсь-
кий район, 

м. Глобине, вул. Володимирівська, 
б.144, контактний номер телефону: +38 
(050)-600-96-45. 

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізви-
ще, ім’я та по батькові  фізичної особи-
підприємця, ідентифікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), міс-
цезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної 
особи-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громадсь-
кого обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, 
Корнюшкіна Ірина Михайлівна - началь-
ник відділу оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки. 

 (найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер те-
лефону та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства, рі-

шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання 
дозволу на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією України 
відповідно до Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 

 (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 опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у 
назві оголошення) та надання громадсь-
кості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

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

Громадські слухання (перші) від-
будуться:

Дату, час, місце та адресу проведен-
ня громадських слухань не визначено; 
тимчасово на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабі-

нетом Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), до 
повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, 
громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді).

(зазначити дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться 

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 інформа-
ції щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, 
Корнюшкіна Ірина Михайлівна – началь-
ник відділу оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки. 

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

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого надають-
ся зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної держав-
ної адміністрації: 36000, м. Полтава, вул. 
Зигіна, 1, e-mail: eco@adm-pl.gov.ua, 
тел./факс (0532) 56-95-08, Корнюшкіна 
Ірина Михайлівна – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля та стратегічної 
екологічної оцінки. 

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

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку громад-
ського обговорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 123 аркушах 
(без урахування додатків).

_________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані 

на розгляд громадськості)
_________________________________
(зазначити іншу екологічну інфор-

мацію, що стосується планованої діяль-
ності)

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  10.09.2020 р:

1.  у ТОВ «АФ «Мічуріна» за адресою: 
39001, Полтавська обл.,  м. Глобине, туп. 
Автопарківський, буд. 5. Контактна осо-
ба -  Снітко Дарина, тел.0 800 40 48 00.

2. у Глобинській міській раді, за 
адресою: 39000, Полтавська обл.,  м. 
Глобине, вул. Центральна, буд. 285 
(буде розміщено на сайті міської ради 
http://www.globyne-rada.gov.ua/). Пред-
ставник Глобинської міської ради, тел. 
05365 25540.

(найменування підприємства, ус-
танови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може оз-
найомитися з документами, контактна 
особа)
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_________________________________
 (дата офіційного опублікування в  Єдиному реєстрі з оцінки впливу на  довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  господарювання)
20205155813

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

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

мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, 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 передба-

чається нове будівництво меліоратив-
ної системи для ТОВ «Новомосковськ 
Агро» за межами населеного пункту у 
адміністративних межах Глобинської 
міської ради Глобинського району 
Полтавської області.

З а г а л ь н а  п л о -
щ а  з е м е л ь н о ї  д і л я н к и  –  
100,96 га, площа ділянки зрошення 
– 93,0 га.

Джерелом водопостачання зро-
шувальної мережі є є р. Сухий Омель-
ник (права притока р. Псел, басейн 
р. Дніпро). Водозабір здійснюється 
пересувною насосною установкою 
Irrimec. На період поливу, насосний 
агрегат буксирується на берег водо-
йми та розміщується неподалік від 
дзеркала води. За допомогою швид-
корозбірних з’єднань приєднується 
до напірного та водозабірного тру-
бопроводів. По закінченню поливу, 
насосна станція транспортується на 
місце постійного зберігання.

Спосіб поливу – дощування за 
допомогою дощувальної установки 
фронтальної дії «Otech 4RMVE». Вит-
рата води – 78,2 л/с (282 м3/год).  За 
зрошувальний сезон - 154800,0 м3. 
Загальна протяжність трубопроводів 
зрошувальної мережі – 1983 м.  Внут-
рішньогосподарська зрошувальна 
мережа виконується з поліетиленових 
труб. 

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

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Новомосковськ Агро», код 
згідно ЄДРПОУ 33014041,  юридична 
адреса: 39001, Полтавська область, 
Глобинський район, м. Глобине, вул. 
Володимирівська, б.144, контактний 
номер телефону: +38 (050) 600-96-45. 

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові  фізичної 
особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті), місцезна-
ходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної 
особи-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який 
забезпечує проведення громадсь-
кого обговорення

Департамент екології та природ-
них ресурсів Полтавської обласної 
державної адміністрації: 36000, м. 
Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс 
(0532) 56-95-08, Корнюшкіна Ірина 
Михайлівна - начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля та стратегічної 
екологічної оцінки. 

 (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 

Відповідно до законодавства, 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде отримання 
дозволу на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною ар-

хітектурно-будівельною інспекцією 
України відповідно до Закону Украї-
ни  «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 

 (вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упов-
новажений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та по-
рядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громад-
ських 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, виз-
наченої 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.

Громадські слухання (перші) від-
будуться:

Дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не 
визначено; тимчасово на період дії та 
в межах території карантину, встанов-
леного 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 планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді).

(зазначити дату, час, місце та 
адресу 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 екології та природ-
них ресурсів Полтавської обласної 
державної адміністрації, 36000, м. 
Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс 
(0532) 56-95-08, Корнюшкіна Ірина 
Михайлівна – начальник відділу оцін-
ки впливу на довкілля та стратегічної 
екологічної оцінки. 

(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

Департамент екології та природ-
них ресурсів Полтавської обласної 
державної адміністрації, 36000, м. 
Полтава, вул. Зигіна, 1, e-mail: eco@
adm-pl.gov.ua, тел./факс (0532) 56-
95-08, Корнюшкіна Ірина Михайлівна 
– начальник відділу оцінки впливу на 
довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки. 

 (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 інфор-
мація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 112 аркушах 
(без урахування 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 (від-
мінне від приміщення, зазначено-
го 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 14.09.2020 р. :

1. у ТОВ «Новомосковськ Агро» за 
адресою: 39001, Полтавська обл.,  м. 
Глобине, туп. Автопарківський, буд. 
5. Снітко Дарина, тел.0 800 40 48 00.

2. у Глобинській міській раді, за 
адресою: 39000, Полтавська обл.,  
м. Глобине, вул. Центральна, буд. 
285 (буде розміщено на сайті міської 
ради http://www.globyne-rada.gov.
ua/). Представник Глобинської міської 
ради, тел. 05365 25540.

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

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«НАФТОРЕСУРСИ», код згідно ЄДР-
ПОУ 42769099

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно ЄДРПОУ, або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би – підприємця, ідентифікаційний 
код або у разі відсутності ідентифіка-
ційного коду зазначаються паспортні 
дані (серія, номер паспорта, ким і 
коли виданий фізичної особи – під-
приємця)

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

1. Інформація про суб’єкта 
господарювання

73027, м. Херсон, вул. Філатова, 
буд. 38, тел.: +38 (099) 262-12-01  

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

2. Планована діяльність, її 
характеристика, технічні альтер-
нативи

Планована діяльність, її харак-
теристика.

Планованою діяльністю перед-
бачається зберігання вуглеводневої 
сировини (мазуту та бітуму нафтово-
го) на території комплексу, розташо-
ваного за адресою: м. Херсон, вул. 
Домобудівна, буд. 21.

Планована діяльність ПП «НА-

ФТОРЕСУРСИ» полягає в прий-
манні, тимчасовому зберіганні та 
відвантаженні споживачу вуглевод-
невої сировини – мазуту та бітуму 
нафтового.

Технічна альтернатива 1
Технічною альтернативою 1 пе-

редбачено використання існуючих 
будівель та споруд, до складу яких 
входять: підземне 4-х резервуарне 
бітумосховище, підземне 2-х резер-
вуарне мазутосховище, 3 витратні 
металеві ємності та дві цистерни 
з метою приймання, тимчасового 
зберігання та відвантаження вугле-
водневої сировини. 

Приймання та відвантаження 
вуглеводневої сировини передба-
чено за допомогою насосної уста-
новки. Зберігання мазуту та бітуму 
передбачено в 3-х наземних стале-
вих ємностях об’ємом 45 м3 кожна, 
двох наземних цистернах об’ємом 
23 м3 кожна, підземному бітумосхо-
вищі, обладнаному 4-ма ємностями 
об’ємом 40 м3 кожна та підземному 
мазутосховищі, обладнаному 2-ма 
ємностями об’ємом 25 м3 кожна.

Підігрів мазуту та бітуму в ре-
зервуарах перед їх зливом до ав-
тоцистерн, а також підігрів системи 
трубопроводів для транспортування 
(навантаження) до автоцистерни 
відбувається у два одночасних ета-
пи: 1) відбувається розігрів резерву-
арів, де зберігається вуглеводнева 
сировина, через закриту систему 

жарових труб, які розігріваються 
форсункою шляхом спалювання у ній 
рідкого палива (мазуту); 2) розігрів 
закритої системи трубопроводів для 
транспортування (навантаження) 
до автоцистерн. Підігрів закритої 
системи трубопроводів відбувається 
шляхом циркулювання в ній міне-
рального масла, яке забирає тепло 
від жарових труб, що розігріваються 
форсункою шляхом спалювання в 
ній рідкого палива (мазуту). Така 
система обігріву ємностей та ре-
зервуарів, а також замкнута система 
трубопроводів для транспортування 
(навантаження) вуглеводневої сиро-
вини дозволяє мінімізувати забруд-
нення навколишнього середовища, 
уникнути аварійних ситуацій та 
забезпечує персонал від будь-яких 
можливих випадків травмування. 

Максимальний планований річ-
ний обсяг нафтопродуктів, що пла-
нується зберігати на підприємстві, 
становить 800 тон. 

Технічна альтернатива 1, якою 
передбачено використання існуючих 
будівель та споруд, є найбільш ефек-
тивною з екологічної, технологічної 
та економічної точок зору.

Технічна альтернатива 2
Під технічною альтернативою 2 

розглядалось встановлення нових 
додаткових наземних резервуарів 
для зберігання вуглеводневої сиро-
вини. Наземний варіант розміщення 
резервуарів має значно більше 

ризиків техногенного та екологіч-
ного характеру. Крім того, місткість 
існуючих сховищ бітуму та мазуту за-
безпечує плановану потребу підпри-
ємства в резервуарному обладнанні 
з урахуванням обсягів планованого 
зберігання вуглеводневої сировини.

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Місце провадження планованої 
діяльності: Територіальна альтер-
натива 1

Підприємством ПП «НАФТО-
РЕСУРСИ» планується зберігання 
вуглеводневої сировини (мазуту 
та бітуму нафтового) на території 
комплексу, розташованого за адре-
сою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 
буд. 21, згідно договору оренди 
нерухомого майна від 13.01.2020 р. 
Загальна площа земельної ділянки 
– 5,4574 га. Цільове призначення 
земельної ділянки – для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд буді-
вельних організацій та підприємств.

Місце провадження планованої 
діяльності: Територіальна альтер-
натива 2

Територіальна альтернатива не 
розглядається, оскільки підпри-
ємством ПП «НАФТОРЕСУРСИ» 
планується використання існуючих 
будівель та споруд, розташованих на 
обраній земельній ділянці, для здій-

снення планованої діяльності, яка 
відповідає цільовому призначенню 
земельної ділянки.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Метою планованої діяльності є 
приймання, тимчасове зберігання 
та відвантаження споживачу вуг-
леводневої сировини, створення 
додаткових робочих місць, збіль-
шення надходжень у місцевий та 
державний бюджет при дотриманні 
протипожежних, екологічних та сані-
тарно-гігієнічних норм.

5. Загальні технічні характе-
ристики, у тому  числі параметри 
планованої  діяльності (потуж-
ність, довжини, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Доставка вуглеводневої сирови-
ни передбачена автотранспортом. 
Злив нафтопродуктів з автоцистерн 
передбачено насосною установкою. 

Зберігання бітуму та мазуту здій-
снюватиметься в існуючих 3-х на-
земних сталевих ємностях об’ємом 
45 м3 кожна, двох наземних цистер-
нах об’ємом 23 м3 кожна, підзем-
ному бітумосховищі, обладнаному 
4-ма ємностями об’ємом 40 м3 
кожна та підземному мазутосхови-
щі, обладнаному 2-ма ємностями 
об’ємом 25 м3 кожна.

Додаток 2 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 Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Закінчення на стор. 4.
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Розігрів резервуарів здійснюєть-
ся через закриту систему жарових 
труб, які розігріваються форсункою 
шляхом спалювання у ній рідкого 
палива (мазуту). Розігрів закритої 
системи трубопроводів для транс-
портування (навантаження) вугле-
водневої сировини до автоцистерн 
відбувається шляхом циркулювання 
в ній мінерального масла, яке нагрі-
вається системою жарових труб, що 
розігріваються форсункою шляхом 
спалювання в ній рідкого палива 
(мазуту).

Відвантаження вуглеводневої си-
ровини передбачено за допомогою 
насосної установки в автотранспорт 
(автоцистерни).

Максимальний планований річ-
ний обсяг нафтопродуктів, що пла-
нується зберігати на підприєм-стві, 
становить 800 тон. 

Загальна площа земельної ділян-
ки – 5,4574 га.

Інженерне забезпечення об’єкту: 
водопостачання – привозна вода, 
електропостачання – від існуючих 
електромереж. 

Господарсько-побутові стічні 
води відводяться до існуючого вигре-
бу з подальшим вивезенням спецав-
тотранспортом за договором. 

Кількість створених робочих міс-
ць на об’єкті - 4. Режим роботи  - 250 
днів на рік, 5 днів на тиждень.

 
6. Екологічні та інші обме-

ження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та санітарно-епідеміо-

логічні обмеження встановлюються 
згідно нормативам діючого зако-
нодавства – за нормативами ГДК 
та ОБРВ забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі, шумового, 
іонізуючого та радіаційного впливу; 
дотримання нормативів гранично-
допустимих викидів від стаціонарних 
джерел згідно вимог наказу Мінпри-
роди України № 309 від 27.06.2006 
р.; дотримання вимог по повод-
женню з відходами згідно до закону 
України «Про відходи»; дотримання 
вимог Водного кодексу України щодо 
охорони вод та «Правил охорони 
поверхневих вод від забруднення», 
затверджених ПКМУ від 25.03.99 р. 
N 465, вимог Земельного кодексу.

Обмеженнями впливу на рослин-
ний і тваринний світ є законодавчі 
вимоги щодо збереження біорізно-
маніття об'єктів рослинного і тва-
ринного світу; недопустимість погір-
шення середовища існування, шляхів 
міграції та умов розмноження диких 
тварин; запобігання небажаним 
змінам природних рослинних угру-
повань та негативному впливу на них 
господарської діяльності. Основні 
обмеження, пов'язані із здійсненням 
діяльності, стосуються наступних со-
ціальних питань: здоров'я населення 
та його безпеки, стурбованості лю-
дей можливим негативним впливом 
на навколишнє середовище, впливу 
на зони відпочинку, використання 
земель. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 

1
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
n дотримання вимог «Державних 

санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів», затвер-
дженими наказом МОЗ Украйни від 
19.06.1996 р. № щодо нормативної 
СЗЗ. Згідно з додатком 6 нормативна 
санітарно-захисна зона для видатко-
вих та базисних складів зберігання 
легкозаймистих та паливних рідин 
становить 100 м (ІV клас небезпеки).

n дотримання вимог Водного 

кодексу України щодо прибережної 
захисної зони водного об’єкту –  
р. Кошова, яка складає 100 м. 

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

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

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

щодо технічної альтернативи 1
Підприємством ПП «НАФТОРЕ-

СУРСИ» планується використання 
існуючих будівель та споруд для 
здійснення планованої діяльності –  
зберігання вуглеводневої сировини. 
Територія має існуюче планування, 
під’їзні дороги і шляхи, на майдан-
чику передбачені заходи, направ-
лені на захист ґрунтів, поверхневих 
та підземних вод від розливів на-
фтопродуктів. Розміщення будівель 
та споруд на території комплексу 
відповідає вимогам протипожежних, 
санітарних, технологічних та еколо-
гічних норм. 

При розміщенні існуючого ком-
плексу будівель та споруд враховані 
протипожежні та містобудівні об-
меження відповідно до ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та забудова 
територій», ВБН В.2.2-58.1-94 «Про-
ектування складів нафти і нафтопро-
дуктів з тиском насичених парів не 
вище 93,3 кПа». Виконання вимог ст. 
48 ЗУ «Про охорону земель», ДБН 
В.1.1-25:2009 «Інженерний захист 
територій та споруд від підтоплення 
та затоплення», ДБН В.1.1-46:2017 
«Інженерний захист територій, буді-
вель і споруд від зсувів та обвалів».

Об’єкт знаходиться за межами 
зон охорони пам’яток культурної 
спадщини, меж історичних ареалів, 
зон регулювання забудови, зон охо-
ронюваного ландшафту, зон охорони 
археологічного культурного шару, 
охоронних зон об’єктів природно-
заповідного фонду, прибережних 
смуг та інших зон.

щодо технічної альтернативи 2
Додаткові топографо-геодезичні, 

інженерно-геологічні, гідрологічні 
та інші вишукування у необхідному 
обсязі згідно чинного законодавства. 
При здійсненні планованої діяльності 
повинні дотримуватися заходи про-
тидії підтопленню, просіданню, ак-
тивізації інших екзогенних процесів, а 
також охоронні, відновлювані, захисні 
та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Аналогічні технічній альтернативі 
1.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

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

 
8. Сфера, джерела та види 

можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої 

діяльності на довкілля включають:
n на клімат і мікроклімат: вплив 

не передбачається.
n на атмосферне повітря: по-

тенційними джерелами впливу пла-
нованої діяльності на атмосферне 
повітря є випаровування вуглевод-
невої сировини при її зливі з авто-
транспорту, зберіганні в ємностях 
та резервуарах, спалюванні мазуту 
для розігріву вуглеводневої сиро-
вини перед відвантаженням в авто-
цистерни, відвантаженні споживачу 
в автотранспорт, робота двигунів 
внутрішнього згорання автотран-
спорту, що здійснює доставку та 
відвантаження вуглеводневої сиро-

вини. Очікувані максимальні при-
земні концентрації забруднюючих 
речовин на межі санітарно-захисної 
зони та межі найближчої житлової 
забудови з урахуванням фонового 
забруднення атмосферного повітря 
не перевищуватимуть нормативів 
гранично допустимих концентрацій.

n геологічне середовище – вплив 
не передбачається. 

n земельні та водні ресурси: При 
нормальних умовах експлуатації 
об’єкту вплив на ґрунти зводиться 
до мінімуму. Скидання стічних вод у 
поверхневі водні об’єкти та ґрунтові 
води не передбачається, негативний 
вплив на водні ресурси відсутній. Для 
запобігання негативного впливу на 
земельні та водні ресурси передба-
чається ряд заходів.

n рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти – вплив не перед-
бачається.

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

n техногенне середовище – 
вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 

1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Сфера впливу на довкілля мож-

лива на території ведення госпо-
дарської діяльності. На межі норма-
тивної санітарно-захисної зони, яка 
для даного об’єкту становить 100 м 
та витримується по відношенню до 
житлово-громадської забудови, очі-
куваний рівень забруднення атмос-
ферного повітря, рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку, електромагнітних та 
іонізуючих випромінювань не пере-
вищуватимуть гігієнічних нормативів. 
Експлуатація об’єкту планованої 
діяльності не порушуватиме режиму 
обмеженої господарської діяльності 
прибережних захисних зон водних 
об’єктів. Розмір нормативної при-
бережної захисної смуги р. Кошова, 
який згідно Водного кодексу України 
складає 100 м, дотримується.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

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

9. Належність планованої 
діяльності до першої чи другої 
категорії 

видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на дов-
кілля  та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і  частину статті 3 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність ПП «НА-
ФТОРЕСУРСИ» відноситься до другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля, а саме:

 п.4 ч. 3 ст. 3 (зберігання та пе-
реробка вуглеводневої сировини 
(газу природного, газу сланцевих 
товщ, газу, розчиненого у нафті, газу 
центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, кон-
денсату, нафти, бітуму нафтового, 
скрапленого газу); 

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного 
транскордонного впливу на дов-
кілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати негативного 
транскордонного впливу (зачеп-
лених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

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

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

Планована суб'єктом госпо-
дарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає: підготовку суб'єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; проведення громадсь-
кого обговорення планованої діяль-
ності; аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб'єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; надання 
уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом 
п'ятим цього пункту; врахування вис-
новку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та от-
римання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого 
суб'єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації,   що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

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

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

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Згідно чинного законодавства 
України рішенням про провадження 
даної планованої діяльності будуть: 

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами,

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

що видається Департаментом 
енергетики та екології Херсонської 
ОДА,

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

Інші документи дозвільного ха-
рактеру, передбачені законодавс-
твом, за умови що вони не передба-
чають встановлення (затвердження) 
змін у діяльності, затвердженій 
(схваленій) рішенням про провад-
ження планованої діяльності або 
подовження строків її провадження 
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцін-
ку впливу на довкілля»)

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

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

Департаментом енергетики та 
екології Херсонської  Херсонської 
обласної державної адміністрації, 
Відділ оцінки впливу на довкілля та 
поводження з відходами. 

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

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

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

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

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

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Закінчення. Початок на стор. 3.
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Е
фективна взаємодія цент-
ральних органів виконавчої 
влади неможлива без невід-
кладного і надійного обміну 

інформацією, що потребує впро-
вадження сучасних інформаційних 
технологій.

За координації заступників 
Міністра захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Романа 
Шахматенко та Михайла Хорєв не-
щодавно  відбулася робоча зустріч 
керівництва Держводагентства та 
Держекоінспекції, у ході якої було 
визначено основні напрямки взає-
модії двох відомств, зокрема:

- взаємна координація дозвіль-
ної процедури при оформленні 
спецводокористування;

- обмін інформацією щодо стану 
водних ресурсів.

Для цього вже створено авто-
матизовані системи: Портал елек-
тронних послуг Держводагентства 

та Геопортал водні ресурси України 
(Державний водний кадастр: облік 
поверхневих водних об’єктів).

Ці достатньо нові електронні 
послуги спрощують дозвільну про-
цедуру не тільки для водокористу-
вачів, а й для кожного учасника 
процесу та детально інформують, 
як про водойми України так і про 
користування ними.

На базі цих інформаційних плат-
форм, доступність та публічність 
яких - 24/7 широке коло громад-
ськості має реальну можливість 
відслідковувати всю актуальну 
інформацію про дозвільну діяль-
ність Держводагентства та у режимі 
онлайн не тільки бачити, а і ко-
ристуватись відомостями про водні 
об’єкти України. Завдяки автома-
тизації процесу видачі дозволів на 
спецводокористування виключено 
безпосередній контакт з чинов-
ником та мінімізовано суб’єктивні 

фактори, які можуть виникнути у 
процесі видачі дозволу.

Результатом обговорень стало 
узгодження намірів створити дієву 
платформу для обміну інформацією 
водогосподарського характеру в 
частині спецводокористування та 
стану водних ресурсів загалом. Це 
дасть змогу забезпечити виконання 
у повній мірі водокористувачами 
вимог, передбачених дозволами на 
спецводокористування.

Тож, вчасна та дієва взаємодія 
водогосподарників та екоінспек-
торів дає реальне підґрунтя для 
налагодження, розвитку та ви-
ведення на істотно новий рівень 
процесу видачі дозволів на спец-
водокористування, прозорість та 
підзвітність цього процесу.  

Міністерство захисту  
довкілля та природних ресурсів 

України https://menr.gov.ua

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.

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

ПРО ВЗАЄМОДІЮ І ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО ХАРАКТЕРУ

ПРОЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ 
ПІДТРИМКМ ДОЛУЧАТЬСЯ ДО РЕФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з 
питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
Руслан Стрелец провівши онлайн зустріч з експертним середови-
щем щодо реформування системи управління відходами в Україні, 
зазначив, що забезпечення ефективного та безпечного управління 
відходами входить до пріоритетів Уряду та Міндовкілля. «Від імені 
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовсь-
кий, хочу подякувати експертам за роботу над рамковим законопро-
єктом «Про управління відходами» №2207-1д. Міністр наголошує, 
що тепер важливо спільно напрацювати подальші кроки взаємодії 
та визначитись із секторальними законами, які потребують швидкої 
розробки. Для нас важлива підтримка експертів і донорських органі-
зацій, які готові долучитися до фахової підготовки законопроєктів та 
підзаконних актів».

Так, на сьогодні у Верховній Раді України вже зареєстровано 
проєкти законів «Про відходи електронного та електричного об-
ладнання», «Про батареї та акумулятори» та «Про обмеження обігу 
пластикових пакетів на території України», які є вкрай необхідними 
для подальшого реформування галузі.

«Проте попереду ще дуже багато роботи і на порядку денному 
стоїть питання розробки нових законопроєктів: «Про упаковку», «Про 
управління відходами видобувної промисловості», «Про обмеження 
одноразового пластику». Нам важливо почути кожного та отри-
мати від вас пропозиції, які задовольнятимуть найбільшу кількість 
стейкхолдерів»,-наголосив Руслан Стрілець.

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



EMGROUP DIGEST №4 (4) 7 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ6
ЯК ОТРИМАТИ ВИСНОВОК 
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
«ЗЕЛЕНИХ» ВІДХОДІВ

Н
агадаємо, що для переве-
зення через митний кордон 
України відходів необхідно 
отримати висновок Міндов-

кілля. 
Цей документ є підтвердженням, 

що відходи є безпечними, включені 
до Зеленого переліку і їх перевезення 
не суперечить Базельській конвенції.

«Цифровізація екологічних пос-
луг - один із пріоритетів Міністра 
захисту довкілля та природних ре-
сурсів України Романа Абрамовсь-
кого. Тому Міністерство працює над 
оптимізацією процесу, скороченням 
паперового документообігу та мінімі-
зацією корупційних ризиків. Сьогодні 
ведеться робота над переведенням 
адміністративної послуги «Видача 
повідомлення на транскордонне 
перевезення небезпечних відходів 
або висновку на транскордонне пе-
ревезення відходів» в електронний 
формат вже цієї осені», - зазначив 
заступник Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України з пи-
тань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації Руслан 
Стрілець.

Для отримання паперового вис-
новку Міндовкілля щодо того, чи 
підпадають відходи до Зеленого пе-
реліку, які є об'єктом експорту або ім-
порту, під дію пунктів 6 – 33 Положен-
ня про контроль за транскордонними 
перевезеннями небезпечних відходів 
та їх утилізацією/видаленням, за-
твердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2000 р. № 
1120 до Міндовкілля рекомендується 
подавати:

n Заявку в довільній формі для от-
римання висновку на транскордонне 
перевезення; 

n Контракт на поставку відходів 
із додатками до нього (включаючи 
специфікацію), який дійсний на дату 
звернення та до моменту перетину 
кордону відходами із зазначеною 
кількістю вантажу (т, кг тощо), що 
буде постачатися протягом поточ-
ного року.  

У випадку транскордонного пере-
везення гуманітарної допомоги – лист 
донора про надання безоплатної 
допомоги Висновок уповноваженого 
органу, з інформацією щодо присвоє-
ного коду згідно з Українським кла-
сифікатором зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТ ЗЕД).

n Відомості про склад та поход-
ження відходів (протокол аналізу або 
висновок уповноваженої на те лабо-
раторії за результатами випробувань/
досліджень яким підтверджується, 
що відходи, які є об'єктом транс-
кордонного перевезення, не містять 
матеріали, наведені у додатку 2 до 
Положення, в таких кількостях, що 
можуть виявляти небезпечні власти-
вості, наведені у Переліку небезпеч-
них властивостей, затвердженому 
наказом Міністерства екології та при-
родних ресурсів України 16.10.2000 
№ 165, зареєстрованим в Міністерс-

тві юстиції України 02.11.2000 за № 
770/4991). 

  Для наступних відходів додатко-
во або замість відомостей про склад 
та походження відходів додаються: 

Для відходів та брухту чорних та 
кольорових металів:

n  Відомості про склад та поход-
ження відходів; 

n  Протокол аналізу вибухобез-
печності та радіологічної безпеки, 
виданий уповноваженою установою. 

Для одягу та взуття та інших 
текстильних виробів, що були у ви-
користанні та гуманітарної допомоги:

n Сертифікат дезінфекції, сер-
тифікат щодо проценту зносу.

Д л я  в і д х о д і в  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарських харчових виробництв:

n Протокол акредитованої лабо-
раторії з інформацією щодо відсут-
ності шкідників.

Для відходів деревини:
n Протокол аналізу радіаційно-

го дослідження та фітосанітарного 
контролю.

Для відходів хутра, вичиненої шкі-
ри або композиційної шкіри: 

n Протокол аналізу про відсут-
ність у відходах сполук шестивален-
тного хрому, біоцидів чи збудників 
інфекційних хвороб. 

Для перевезення пневматичних 
шин, що були у використанні: 

n Відомості про склад та поход-
ження відходів; 

n Інформація про ступінь зносу.
 
До переліку документів пропо-

нується додати інформаційну довідку 
у довільній формі за підписом керів-
ника підприємства із зазначенням:

n інформації про особу, відпові-
дальну за поводження з відходами на 

підприємстві;
n місцезнаходження об’єкта 

поводження з відходами на території 
України;

n способи поводження з відхо-
дами;

n зобов’язання отримувача від-
ходів за будь-які несприятливі на-
слідки в результат неправильного 
поводження з відходами, які вво-
зяться на митну територію України 
(лист-зобов'язання). 

Копії усіх документів подаються 
керівником підприємства, завірені 
належним чином (відповідно до вимог 
Національного стандарту України, 
затвердженого Державним коміте-
том з питань технічного регулюван-
ня та споживчої політики №55 від 
07.04.2003 «ДСТУ 4163-2003». «Ви-
моги до оформлювання документів»).

Міністерство захисту  
довкілля та природних ресурсів 

України https://menr.gov.ua

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України (далі Міндовкілля) відновило видачу висновків 
на перевезення відходів Зеленого переліку

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

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІД-
ГОТОВКИ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ 
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОС-
ФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ 
ДЖЕРЕЛАМИ:

n довідка ЄДРПОУ або витяг з 
державного реєстру;

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

рювання, що розміщуються на тери-
торії підприємства;

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

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

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

n опис технологічного процесу;
n характеристика джерел утворен-

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

тацію та дата останньої реконструкції 
обладнання;

n дані по використанню палива, 
сировини;

n назва та адреса підприємств 
постачальників сировини та замовни-
ків продукції;

n характеристика стаціонарних 
джерел викидів (висота, діаметр, 
швидкість та об’єм викидів);

n лабораторні заміри викидів від 

стаціонарних джерел (у разі відсут-
ності замірів ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУПП»» включає вартість замірів у 
вартість послуг);

n технічний звіт по пусконалагод-
жувальним випробуванням котлів.

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ДОЗ-
ВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 
СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ  СКЛА-
ДАЄТЬСЯ З:

n визначення кількісних та якісних 
показників джерел викидів;

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

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

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

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

n отримання погодження щодо 
можливості отримання дозволу на 
викиди від органів Держпродспо-
живслужби;

n консультаційні послуги по змен-
шенню викидів від стаціонарних дже-
рел;

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

ПОЕТАПНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕН-

ТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ:

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

n документи, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів (в друкованому 
та електронному вигляді) відповідно 
до «Інструкції про загальні вимоги до 
оформлення документів», затвердже-
ної Наказом Мінприроди №108 від 09 
березня 2006 р.;

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

n рішення Головного управління 
Держпродспоживслужби щодо можли-
вості видачі дозволу на викиди;

n повідомлення про намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами з відповіддю 
місцевої держадміністрації.

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

ТЕРМІН РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТІВ: 
до 60 календарних днів.

ТЕРМІН УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕН-
ТІВ: 

n реєстрація звіту по інвентариза-
ції – 30 календарних днів;  

n отримання відповіді щодо від-
гуків громадськості від місцевої де-
ржадміністрації про отримання дозво-
лу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря – 30 календарних 
днів; 

n отримання погодження щодо 
можливості отримання дозволу на 
викиди від органів Держпродспо-
живслужби, супровід та погодження 
розробленої документації для отри-
мання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне 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 речо-
вин в атмосферне повітря видається 
суб’єкту господарювання, 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: Індивіду-
альна.

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 НОРМАТИВ-
НИХ ДОКУМЕНТІВ:

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

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

n Закон України №2806-ІV від 06 

вересня 2005 р. «Про дозвільну систе-
му 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 
виконавчої у сфері екології та природ-
них 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 
дозвільного характеру».

n Постанова КМУ №302 від 13 
березня 2002 р. «Про затвердження 
Порядку проведення та оплати робіт, 
пов’язаних з видачою дозволів на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосфер-
не 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 забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами».

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

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
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В
ідповідно до частини десятої 
статті  4,  частини десятої 
статті 9 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» 

Кабінет Міністрів України затвердив 
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄС-
ТРУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 
яким встановлено: 

1. Порядок визначає процедуру 
ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля відповідно до 
Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля" (далі  Закон). 

2. Реєстр ведеться з метою за-
безпечення: 

n доступу суб’єктів оцінки впливу 
на довкілля до актуальної інформації 
про порядок здійснення оцінки впливу 
на довкілля (нормативно-правові 
акти, методичне забезпечення та 
довідкова інформація); 

n доступу суб’єктів господарю-
вання до документів з оцінки впливу 
на довкілля та можливості їх подання 
через електронний кабінет Реєстру; 

n централізованого накопичен-
ня, оброблення, систематизації та 
зберігання інформації та документів 
щодо планованої діяльності, що ство-
рюються у процесі здійснення оцінки 
впливу на довкілля; 

n вільного доступу усіх заінте-
ресованих сторін через веб-сайт 
Реєстру до інформації та документів 
щодо планованої діяльності, що ство-
рюються у процесі здійснення оцінки 
впливу на довкілля. 

3. Держателем та адміністрато-
ром Реєстру, що забезпечує веден-
ня Реєстру, а також відповідає за 
технічне, технологічне та програмне 
забезпечення Реєстру, збережен-
ня та захист даних, що містяться у 
Реєстрі, є Мінприроди. Уповноважені 
територіальні органи мають доступ 
до Реєстру з правом внесення та 
обробки даних у Реєстрі відповідно 
до повноважень. 

4. Ведення Реєстру та внесення 
до нього відповідних документів та 
інформації здійснюється державною 
мовою. В разі підготовки під час 
здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля інформації та 
документів іноземною мовою такі 
інформація та документи також вно-
сяться до Реєстру. 

5. Програмні засоби ведення 
Реєстру забезпечують неможливість 
виправлень вже внесеної інформації 
або документів. У разі необхідності 
внесення змін – виправлена інфор-
мація вноситься додатково. 

6. У Реєстрі формується реєст-
раційна справа, у якій зберігаються 
такі  документи щодо планованої 
діяльності: 

n повідомлення про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля; 

n вимога суб’єкта господарю-
вання про надання умов щодо об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
(у разі подання); 

n усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
які подавалися відповідно до статті 5 

Закону (у разі подання); 
n зауваження і пропозиції або 

умови щодо обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, надані уповноваженим 
центральним органом та/або упов-
новаженим територіальним органом 
(у разі надання); 

n рішення про здійснення транс-
кордонної оцінки впливу на довкілля 
(у разі прийняття); 

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

n оголошення про проведення 
повторних громадських слухань (у 
разі проведення); 

n звіт з оцінки впливу на довкілля; 
n будь-яка інша надана суб’єктом 

господарювання додаткова інфор-
мація, необхідна для розгляду звіту 
з оцінки впливу на довкілля (у разі 
подання); 

n заява про конфіденційність ін-
формації, що міститься у звіті з оцінки 
впливу на довкілля, чи іншій докумен-
тації щодо планованої діяльності (у 
разі подання); 

n висновок з оцінки впливу на 
довкілля/рішення про відмову у 
видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля (у разі прийняття); 

n рішення про анулювання вис-
новку про оцінку впливу на довкілля 
(у разі прийняття); 

n звіт про громадське обговорен-
ня; рішення про врахування резуль-
татів оцінки транскордонного впливу 
на довкілля (у разі проведення); 

n інформація про рішення про 
провадження планованої діяльності; 
інші документи, що стосуються пла-
нованої діяльності, подані суб’єктом 
господарювання (у разі подання). 

7. Усі документи з оцінки впливу 
на довкілля в електронному вигляді 
подаються суб’єктом господарюван-
ня уповноваженому центральному 
органу або уповноваженому тери-
торіальному органу у форматі Adobe 
Portable Document Format (PDF) 
через електронний кабінет Реєстру. 
Підтвердження факту і часу одер-
жання документів уповноваженим 
центральним органом або уповно-
важеним територіальним органом 
здійснюється програмними засобами 
ведення Реєстру шляхом надсилання 
повідомлення на електронну адресу 
суб’єкта господарювання, зазначену 
під час реєстрації у Реєстрі, а також 
через електронний кабінет Реєстру. 

8. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган вносять до Реєстру 
повідомлення про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля (а в разі подання – і вимогу 
про надання умов щодо обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля) протягом 
трьох робочих днів з дня його/їх от-
римання. 

9.  У випадках,  передбачених 
частиною третьою статті 5 Закону, 
уповноважений територіальний орган 
надсилає одержане від суб’єкта гос-
подарювання повідомлення про пла-
новану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля уповноваженому 
центральному органу протягом трьох 
робочих днів з дня його надходження. 

10. У випадку, передбаченому 
частиною четвертою статті 5 Закону, 
уповноважений центральний орган 
надсилає копію одержаного в ід 
суб’єкта господарювання повідом-
лення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
уповноваженому територіальному 
органу протягом трьох робочих днів 
з дня його надходження. 

11. Надсилання повідомлення про 
плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля та іншої 
документації програмними засоба-
ми ведення Реєстру уповноваженим 
територіальним органом уповнова-
женому центральному органу та копії 
повідомлення про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля уповноваженим централь-
ним органом уповноваженому те-
риторіальному органу здійснюється 
через електронний кабінет Реєстру. 

12. Інформація про надсилання 
повідомлення про плановану діяль-
ність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля до уповноваженого цен-
трального органу надсилається 
суб’єкту господарювання програм-
ними засобами ведення Реєстру на 
його електронну адресу, зазначену 
під час реєстрації у Реєстрі, та відоб-
ражається у ньому. 

13. Отримане від суб’єкта гос-
подарювання через електронний 
кабінет Реєстру повідомлення про 
плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля вноситься 
уповноваженим центральним орга-
ном або уповноваженим територіаль-
ним органом до Реєстру із відкриттям 
реєстраційної справи та присвоєнням 
їй програмними засобами ведення 
Реєстру реєстраційного номера 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності. Усі наступні 
документи, що стосуються тієї самої 
планованої діяльності, зазначені у 
пункті 6 цього Порядку, вносяться 
до Реєстру за тим самим унікальним 
реєстраційним номером справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності. 

14. Внесення до Реєстру доку-
ментів, отриманих через електронний 
кабінет Реєстру, супроводжується 
автоматичним підтвердженням факту 
і часу внесення, що надсилається на 
електронну адресу суб’єкта госпо-
дарювання із зазначенням згенеро-
ваного системою гіперпосилання на 
такі документи на веб-сайті Реєстру. 

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, що надходять до упов-
новаженого центрального органу 
або уповноваженого територіального 
органу, вносяться ним до Реєстру 
протягом трьох робочих днів з момен-
ту їх надходження із повідомленням 
суб’єкту господарювання на його 
електронну адресу, зазначену під час 
реєстрації у Реєстрі, про факт і час 
одержання таких зауважень і про-
позицій із згенерованим системою 
гіперпосиланням на них на веб-сайті 
Реєстру. 

16. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган також вносять до 
Реєстру умови щодо обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, у разі їх 
надання відповідно до частини вось-
мої статті 5 Закону. 

17. У разі надходження документів 
із заявою про конфіденційність інфор-
мації, що міститься у звіті з оцінки 
впливу на довкілля чи іншій докумен-
тації щодо планованої діяльності, 
уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний 
орган вносять до Реєстру таку заяву 
та звіт з оцінки впливу на довкілля або 
іншу документацію щодо планованої 
діяльності у двох варіантах: повний 
та з відокремленою конфіденційною 
інформацією. У такому разі повний 
текст звіту з оцінки впливу на довкілля 
або іншої документації щодо плано-
ваної діяльності не публікується на 
веб-сайті Реєстру. 

18. У разі надходження від держа-
ви походження оповіщення зачеп-
лених держав, уповноважений цен-
тральний орган відкриває в Реєстрі 
реєстраційну справу, куди вносить 
оповіщення, відповідь на оповіщення 
із зазначенням зацікавленості (неза-
цікавленості) брати участь в оцінці 
транскордонного впливу на довкілля 
та інші пов’язані документи. 

19. Якщо на стадії внесення до-
кументів до Реєстру чи на будь-якій 
стадії розгляду звіту з оцінки впливу 
на довкілля уповноважений тери-
торіальний орган виявить, що пла-
нована діяльність може мати вплив 
на довкілля двох і більше областей 
(Автономної Республіки Крим), він 
невідкладно, але не пізніше трьох 
робочих днів надсилає всю наявну 
документацію щодо оцінки впливу на 
довкілля цієї планованої діяльності 
через електронний кабінет Реєстру 
уповноваженому центральному ор-
гану для проведення громадського 
обговорення в адміністративно-те-
риторіальних одиницях, які можуть 
зазнати впливу планованої діяльності 
(крім адміністративно-територіаль-
них одиниць, в яких громадське обго-
ворення вже проведено), та надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля. 

20. Якщо на стадії внесення до-
кументів до Реєстру чи на будь-якій 
стадії розгляду звіту з оцінки впливу 
на довкілля уповноважений тери-
торіальний орган або уповноважений 
центральний орган виявить, що пла-
нована діяльність може мати значний 
транскордонний вплив, уповноваже-
ний територіальний орган невідклад-
но, але не пізніше трьох робочих днів 
надсилає всю наявну документацію 
щодо оцінки впливу на довкілля 
цієї  планованої діяльності  через 
електронний кабінет Реєстру упов-
новаженому центральному органу, а 
уповноважений центральний орган 
здійснює оцінку впливу на довкілля 
в порядку, визначеному Законом для 
планованої діяльності, яка може мати 
значний транскордонний вплив. 

21. У випадках, передбачених 
пунктами 19 і 20 цього Порядку, ін-
формація про надсилання докумен-
тації уповноваженому центральному 
органу через електронний кабінет 
Реєстру надсилається суб’єкту гос-
подарювання на його електронну 
адресу, зазначену під час реєстрації, 
та відображується у ньому. 

22. За результатами проведеного 
громадського обговорення планова-
ної діяльності уповноважений цен-
тральний орган або уповноважений 
територіальний орган готує і вносить 
до Реєстру звіт про громадське обго-
ворення. Звіт про громадське обго-
ворення вноситься уповноваженим 
центральним органом або уповнова-
женим територіальним органом до 
Реєстру одночасно з висновком про 
оцінку впливу на довкілля. 

23. Умови щодо обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля (у разі 
надання), висновок з оцінки впливу 
на довкілля, рішення про врахування 
результатів оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (у разі її прове-
дення), рішення про відмову у видачі 
або анулювання висновку з оцінки 
впливу на довкілля (у разі їх прий-
няття), інформація про рішення про 
провадження планованої діяльності 
вносяться до Реєстру уповноваженим 
центральним органом або уповно-
важеним територіальним органом 
протягом трьох робочих днів з дня 
отримання такими органами відповід-
ного документа чи інформації. Під 
час внесення до Реєстру висновку з 
оцінки впливу на довкілля або рішен-
ня про відмову у видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля програмні 
засоби ведення Реєстру автоматич-
но генерують і надсилають суб’єкту 
господарювання повідомлення на 
його електронну адресу, зазначену 
під час реєстрації у Реєстрі, про факт 
завершення процедури розгляду до-
кументів для надання висновку про 
оцінку впливу на довкілля із згенеро-
ваним системою гіперпосиланням на 
веб-сайт Реєстру для ознайомлення з 
відповідним документом, а також про 
дату і адресу уповноваженого цент-
рального органу або уповноваженого 
територіального органу за місцем 
провадження планованої діяльності, 
де суб’єкт господарювання може 
отримати відповідний документ на 
паперових носіях. 

24. Звіт з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також усі інші документи щодо 
конкретної планованої діяльності, що 
були створені у процесі здійснення 
оцінки впливу на довкілля, зберіга-
ються в Реєстрі у вільному доступі 
через веб-сайт Реєстру протягом 
усього часу провадження планованої 
діяльності, але не менш як п’ять років 
з дня видачі рішення про проваджен-
ня планованої діяльності. 

25. Внесення інформації та до-
кументів до Реєстру здійснюють 
працівники уповноваженого тери-
торіального органу або уповнова-
женого центрального органу через 
електронний кабінет Реєстру після їх 
авторизації в системі. 

26. На документи, що вносяться 
до Реєстру уповноваженим централь-
ним органом або уповноваженим те-
риторіальним органом, накладаєть-
ся електронний цифровий підпис 
відповідальних працівників такого 
органу. Використання електронного 
цифрового підпису відповідальними 
особами здійснюється відповідно до 
Порядку застосування електронного 
цифрового підпису органами де-
ржавної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями держав-
ної форми власності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 28 жовтня 2004 р. № 1452. 

27. Інформація та документи, 
внесені до Реєстру, крім випадку, 
передбаченого пунктом 17 цього 
Порядку, є відкритими і публікують-
ся на веб-сайті Реєстру у прив’язці 
до реєстраційної справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяль-
ності із обов’язковим зазначенням 
дати офіційного оприлюднення цієї 
інформації та документів у Реєстрі.

Інформація надана за матеріа-
лами сайту Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України, детально можна ознайо-
митись за посиланням https://
menr.gov.ua

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
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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 моб. (096) 01-33-999, Вікторія Коваленко

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

Редактор, відповідальний за випуск:  
Вікторія Коваленко

Віддруковано з готових фотоформ 
ПрАТ «Херсонська міська друкарня», 

вул. Університетська (40 років Жовтня), 31, 
т. 0(552) 41-13-33. Підпи   са   но до друку 21.08.2020. 
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. 
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n Тираж - 1000 екземплярів;
n Періодичність виходу - 2 рази на місяць;

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

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

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

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

ЯК ЗРОБИТИ ЕФЕКТИВНОЮ РЕАЛІЗАЦІЮ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ?
Н

а сьогодні Міністерством 
захисту довкілля та при-
родних ресурсів України 
пріоритизовано вирішення 

проблем змін клімату, забруднення 
атмосферного повітря, водних ре-
сурсів, незадовільного контролю за 
дотриманням природоохоронного 
законодавства, низької екологічної 
культури суспільства тощо. Ці еко-
логічні проблеми вимагають вжиття 
термінових заходів та об’єднання 
дій української влади, бізнесу та 

суспільства.
Наразі Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів 
розроблено проєкт Національного 
плану дій з охорони навколишнього 
природного середовища на 2020-
2025 роки, який має стати механіз-
мом реалізації Основних засад (стра-
тегії) державної екологічної політики 
України на період до 2030 року.

Нагадаємо, що відповідно до 
Стратегії, Україна до 2030 році має 
досягти доброго стану довкілля, 

впровадити систему ефективного 
та збалансованого управління та 
використання природних ресурсів 
задля збереження їх для прийдешніх 
поколінь.

Положення проєкту Нацплану 
спрямовані на стабілізацію і поліп-
шення стану довкілля, забезпечення 
збереження природних екосистем та 
створення природного середовища, 
екологічно безпечнішого для життя і 
здоров'я населення.

Документ визначає заходи з 

реалізації державної екологічної 
політики та п’ять цілей, які також 
докладно викладені у Стратегії де-
ржавної екологічної політики України 
на період до 2030 року, яка затверд-
жена Законом України: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

З проєктом нормативно-право-
вого акта можна ознайомитися за 
посиланням: /news/35799.html

Міністерство захисту дов-
кілля та природних ресурсів 
України https://menr.gov.ua

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОС-
ПОДАРЮВАННЯ ТА ПРЕД-
СТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Інформуємо, що з актуаль-
ною інформацією та матеріа-
лами щодо оцінки впливу на 
довкілля можна ознайомитися 
на порталі Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля 
на сайті Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України за посиланням http://
eia.menr.gov.ua/uk/cases

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО 
НАМІРУ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ 
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН 

Т О В А Р И С Т В О  З  О Б М Е -
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА» до-
водить до відома громадськості 
про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин 
(далі ЗР) в атмосферне повітря 
для ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ПЕР-
ЛИНА», що розміщується за 
адресою: 75110, Херсонська 
область, Олешківський район, 
с. Козачі Лагері, вул. Миру, 37.

ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ПЕР-
ЛИНА» спеціалізується на ви-
рощуванні овочів і баштанних 
культур, коренеплодів і буль-
боплодів. 

Внаслідок діяльності промп-
лощадки в атмосферне повітря 
викидаються: міді оксид, нікель 
металічний, ртуть металічна, 
свинець і його неорганічні спо-
луки, хром шестивалентний, 
цинку оксид, азоту діоксид, 
миш’як, ангідрид сірчистий, 
вуглецю оксид, речовини у 
вигляді суспендованих твердих 
частинок (недиференційований 
за складом пил), НМЛОС (вугле-
водні насичені С12-С19), заліза 
оксид, марганець i його сполу-
ки, пил абразивно-металевий, 
пил металевий, кислота сірчана 
з молекулою H2SO4, бензин, а 
також вуглецю діоксид, азоту (1) 
оксид та метан, які є «парнико-
вими газами».

Викиди ЗР під час робо-
ти промплощадки не призво-
дять до перевищення ГДК в 
атмосфері населених пунктів, 
встановлених Міністерством 
охорони здоров’я України. З 
зауваженнями та пропозиціями 
звертатися на протязі місяця з 
дня публікації до Херсонської 
облдержадміністрації за адре-
сою: м. Херсон, пл. Свободи, 1.

БУДЬ ВІДПОВІДАЛЬНИМ-ДОТРИМУЙСЯ 
ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЛІСІ

К
ліматичні зміни, які спостері-
гаються в Україні останнім 
часом, зокрема рання весна, 
посушливе та спекотне літо, 

суха осінь, сильні пориви вітру, спри-
яють розвитку пожежонебезпечної 
ситуації.

Перш за все потерпають від по-

жеж східні та південні регіони. Вогонь 
днями наробив чимало лиха у Хар-
ківських та Луганських лісництвах, 
зачепив сільгоспугіддя та приватні 
будинки місцевих мешканців.

Дуже важливо дотримуватися 
правил пожежної безпеки. Особли-
во під час перебування на природі, 

не спричиняти пожежних ситуацій 
у лісовій та луговій місцевості, де є 
суха трав’яна підстилка та сухостій.

Людський фактор та нехтування 
елементарними правилами пожеж-
ної безпеки і призводять до трагічних 
наслідків для життя та здоров’я, 
забруднення повітря, загибелі тва-

рин, рослин та у цілому порушення 
екосистем.

Вкотре звертаємо увагу грома-
дян та закликаємо дотримуватися 
правил пожежної безпеки! 

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