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У    грудні 2017 року введено в 
дію Закон України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» (далі 
Закон). Законом передбаче-

но розроблення та прийняття низки 
підзаконних нормативно-правових 
актів, переважна більшість з яких 
уже набрала чинності та активно за-
стосовується. Водночас ряд запро-
ваджених Законом інструментів та 
процедур не реалізовано на прак-
тиці. До таких, зокрема, належать 
реєстр експертів з оцінки впливу на 

довкілля та експертні комісії з оцінки 
впливу на довкілля, створення яких 
передбачено статтею 10 Закону.

Діяльність експертних комісій 
з оцінки впливу на довкілля покли-
кана:

- підвищити якість оцінки в ціло-
му та більш ефективно використо-
вувати окремі елементи цієї проце-
дури, у тому числі шляхом запрова-
дження експертного розгляду зві-
тів з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої інформації про плановану діяль-

ність, отриманої в ході оцінки впли-
ву на довкілля;

- формулювання науково об-
ґрунтованих умов щодо обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля; 

- залучення фахових спеціаль-
них знань у процесі видачі висновків 
з оцінки впливу на довкілля та визна-
чення екологічних умов проваджен-
ня планованої діяльності, що вклю-
чаються до висновків з оцінки впли-

ву на довкілля;
- забезпечення підготовки звітів 

про громадське обговорення, які від-
повідають вимогам Закону, відповід-
ним підзаконним нормативним ак-
том та міжнародним зобов’язанням 
України у сфері участі громадськості 
у процесі прийняття рішень з питань, 
що стосуються довкілля.

Враховуючи зазначене, ме-
тою проєкту наказу є затвердження 
нормативно-правових актів, якими 
на виконання статті 10 Закону Укра-

їни «Про оцінку впливу на довкілля» 
встановлюються правові та органі-
заційні засади створення та веден-
ня реєстру експертів з оцінки впливу 
на довкілля, визначаються кваліфі-
каційні вимоги до експертів з оцінки 
впливу на довкілля, а також забезпе-
чується функціонування експертних 
комісій з оцінки впливу на довкілля.

Ознайомитись з проєктом доку-
мента можна на сайті Міністерства 
захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. 

УВАГА! РОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТ НАКАЗУ МІНДОВКІЛЛЯ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧАСТІ ЕКСПЕРТІВ У ЗДІЙСНЕННІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ»

Чи знаєте ви, що найбільш 
небезпечними для здоров’я 
людини можуть бути саме 
жовті, помаранчеві та чер-

воні фарби? Така продукція на рин-
ку вражає різноманіттям відтінків. 
Однак, яскраві та блискучі, вони 
становлять потенційну небезпе-
ку для здоров’я людини. Адже для 
створення насиченої палітри ви-
робники нерідко використовують 
свинець у якості пігменту. Для того, 
щоб фарби, лаки й емалі швидше 
висихали, до сировини додають 
розчини сполук свинцю.

Міністерство захисту довкілля 

та природних ресурсів України по-
відомляє, що з метою обмеження 
вміст свинцю у лакофарбових ма-
теріалах разом з експертами ГС 
«Асоціація українських виробників 
лакофарбової промисловості» роз-
робило проєкт відповідного Техніч-
ного регламенту.

Як відзначила директорка Де-
партаменту з питань поводження 
з відходами та екологічної безпе-
ки Міндовкілля Олена Колтик, за 
різними оцінками близько 20-30% 
українських виробників ще й досі 
використовують свинець для виго-
товлення ЛФМ. Частка не суттєва, 

якщо не враховувати вплив свин-
цю на здоров’я людей та довкілля.

Технічний регламент перед-
бачає обмеження вмісту свинцю у 
нелеткій частині ЛФМ до рівня не 
більше 90 ppm. Цей рівень є без-
печним для здоров’я людини, від-
повідає найкращим відомим сві-
товим стандартам та обумовле-
ний сучасним станом розвитку 
технології ЛФМ. Таке регулюван-
ня дозволить поступово припини-
ти в Україні виробництво, імпорт, 
продаж та використання свинець-
вмісних ЛФМ і сировинних компо-
нентів. А отже мінімізувати ризики 

негативного впливу цього токсич-
ного елемента на здоров’я людей 
та довкілля.

Вищезгаданий документ вста-
новлює вимогу маркування про-
дукції, а також визначає Державну 
службу України з питань безпеч-
ності харчових продуктів і захис-
ту споживачів органом державно-
го ринкового нагляду.

З проєктом Технічного регла-
менту можна ознайомитися за по-
сланням: /news/36424.html

Після доопрацювання остання 
редакція проєкту Технічного регла-
менту буде оприлюднена.

У ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛАХ ОБМЕЖУЮТЬ ВМІСТ СВИНЦЮ

Нещодавно Міністерство 
захисту довкілля та природ-
них ресурсів України повідо-
мило, що на виконання час-
тин сьомої і восьмої статті 10 
Закону України «Про страте-
гічну екологічну оцінку», Мін-
довкілля затвердило критерії 
визначення наслідків для до-
вкілля і здоров’я громадян. 
Відповідний наказ відомства 
від 28 жовтня 2020 № 213 за-
реєстровано в Міністерстві 
юстиції України 4 січня цього 
року за № 9/35631. 

Затверджені критерії бу-
дуть єдиними для викорис-
тання як замовниками СЕО, 
так і уповноваженим органом 
при прийнятті рішення про 
необхідність здійснення СЕО 
у разі внесення незначних 
змін до документа держав-
ного планування щодо якого 
така оцінка вже проводилась.

Детально з наказом мож-
на ознайомитися на сай-
ті Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресур-
сів України.

ЩО РОБИТИ, 
КОЛИ ДО 

ДОКУМЕНТА 
ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, 

Я К И Й  В Ж Е  М АЄ 
СЕО, ВНОСЯТЬСЯ 

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

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

генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
202011116897 

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

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

мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяль-
ності, вказаної у пункті 1 цього оголо-
шення, з метою виявлення, збиран-
ня та врахування зауважень і пропо-
зицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю ТОВ «АВ-

ТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передба-
чається: - розміщення мобільної ас-
фальтобетонної установки MARINI 
BETOWER ECO 2000Р та ґрунтозмі-
шувальної установки ДС-50Б для ви-
робництва асфальтобетону, цемент-
но- ґрунтових та бітумно-ґрунтових 
сумішей, що застосовуються в дорож-
ньому будівництві на території Пусто-
війтівської сільської ради Роменсько-
го району Сумської області, за межа-
ми населеного пункту;

- зміна цільового призначення зе-
мель сільськогосподарського призна-
чення. Нове призначення: землі під 
розміщення та експлуатацію основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості; 

- зберігання бітуму у п’яти резер-
вуарах (4 по 50 м3, 1 - 70 м3) та збе-
рігання бітумної емульсії у резервуа-
рі (50 м3); 

- зберігання дизельного палива в 
наземному резервуарі об’ємом 30 м3 
для живлення пальника мобільної ас-
фальтобетонної установки; 

- встановлення резервуару для 
зберігання скрапленого вуглеводне-
вого газу об’ємом 50 м3 для резерв-
ного живлення пальника мобільної ас-
фальтобетонної установки.

Ґрунтозмішувальна установка ДС-
50Б, виробництва ПрАТ «КРЕДМАШ», 
має виробничу потужність 200-240 т/
год, 240 тис. т/рік ґрунтових сумішей. 
Технологічний процес полягає в на-
ступному: дозування в змішувач осно-
вної складової продукту – ґрунту, а та-
кож інших сухих в’яжучих компонентів 
з витратного бункера; подача ґрун-
ту, цементу та рідини (вода або рід-
кі в’яжучі матеріали) з буферної цис-
терни в змішувач безперервної дії, де 
відбувається перемішування вихідних 
матеріалів. Заключний етап виробни-
цтва ґрунтових сумішей – це виванта-
ження готового продукту зі змішувача 
в автотранспорт споживача. 

Мобільна асфальтобетонна уста-
новка MARINI BETOWER ECO 2000Р, 
корпорації FAYAT Group - 160 т/год, 220 
тис. т/рік призначена для виготовлен-
ня асфальтобетонних сумішей різних 
типів, що використовуються в дорож-
ньому та інших видах будівництва, які 
по якості, складу та сировині відповіда-

ють вимогам ДСТУ Б.В.2.7- 119-2011 
«Суміші асфальтобетонні і асфаль-
тобетон дорожній та аеродромний». 

В якості сировини для виробни-
цтва асфальтобетонних сумішей ви-
користовуються щебінь різних фрак-
цій, відсів, бітум, мінеральний поро-
шок, целюлозна та полімерна добав-
ки, які доставляються на промисло-
вий майданчик вантажним автотран-
спортом по існуючим асфальтним до-
рогам. Тимчасове зберігання сипучої 
сировини передбачено на складі си-
пучих матеріалів та в бункерах міне-
ральної сировини. Планується зміна 
цільового призначення земель сіль-
ськогосподарського призначення на 
землі під розміщення та експлуата-
цію основних, підсобних і допоміж-
них будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Кадастрові номери 
ділянок – 5924187900:04:002:0835, 
5924187900:04:002:0836. Загальна 
площа земельних ділянок – 3,4 га.

Зберігання бітуму здійснювати-
меться в резервуарах, обладнаних 
термомасляним котлом, що працює на 
дизельному паливі, для підігріву біту-
му перед завантаженням його до змі-
шувача. У складі установки передба-
чається використання п’яти резерву-
арів з бітумом, з них чотири об’ємом 
50 м3 кожен та один об’ємом 70 м3, 
та резервуару з бітумною емульсією 
об’ємом 50 м3. Річна витрата бітуму 
– 13200 т, бітумної емульсії – 8400 т.

Просушування та нагрів кам’яних 
матеріалів відбувається в сушильно-
му барабані з сучасним високоефек-
тивним пальником, що працює на ди-
зельному паливі/скрапленому вугле-
водневому газі (СВГ).

Для зберігання дизельного пали-
ва для живлення пальника асфальто-
бетонної установки передбачається 
встановлення наземного резервуару 
об’ємом 30 м3. Річний обсяг дизель-
ного палива для роздачі на транспорт 
та забезпечення роботи мобільної ас-
фальтобетонної установки – 2428,4 т.

Для  зберігання резервного пали-
ва - скрапленого газу, передбачаєть-
ся встановлення наземного резерву-
ару об’ємом 50 м3, річна витрата СВГ 
складатиме 2160 тис.м3/рік. 

Пилогазоочисне обладнання 
представлене пиловловлюючим бло-
ком – рукавними фільтрами сухого 
типу в кількості 450 шт, загальною пло-
щею фільтруючої поверхні 663 м 2 .

До складу заправного пункту вхо-
дять: два наземні резервуари для збе-
рігання дизельного палива об’ємом по 
6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні 
колонки продуктивністю 40 л/хв кож-
на; два паливно-роздавальних пісто-
лета, по одному на кожній колонці. Річ-

ний обсяг дизельного палива для роз-
дачі на транспорт складає 200 т.

Підприємством планується при-
везення води автоцистернами згідно 
договору з місцевим комунальним під-
приємством для використання у влас-
них потребах у обсязі до 300 м3/добу, 
81 тис. м3/рік.

Режим роботи підприємства – 270 
днів/рік.

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

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

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

 
3. Уповноважений орган, який 

забезпечує проведення громад-
ського обговорення

Департамент захисту довкілля та 
енергетики Сумської обласної держав-
ної адміністрації 40030, м. Суми, май-
дан Незалежності, 2, тел. +380 (0542) 
63-28-29, Яценко Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого 
органу, адреса, телефон та контак-
тна особа)

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

Висновок з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності ТОВ «АВ-
ТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП з розміщен-
ня мобільної асфальтобетонної уста-
новки MARINI BETOWER ECO 2000Р та 
ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б 
для виробництва асфальтобетон-
них сумішей в адміністративних меж-
ах Пустовійтівської сільської ради Ро-
менського району Сумської області, 
що видається Департаментом захис-

ту довкілля та енергетики Сумської об-
ласної державної адміністрації.

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

5. Строки, тривалість та поря-
док громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля,  
включаючи інформацію про час і  
місце усіх запланованих громад-
ських слухань.

Тривалість громадського обгово-
рення становить, 25  робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначаєть-
ся у заголовку оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту із оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації, визначеної суб’єктом  
господарювання, що  передається  для  
видачі висновку  про оцінку впливу на 
довкілля.

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

Тимчасово, на період дії та в меж-
ах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухан-
ня не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) від-
будуться 

не заплановані 
(зазначити дату, час, місце та 

адресу проведення громадських слу-
хань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться 

не заплановані
(зазначити дату, час, місце та 

адресу проведення громадських слу-
хань)

6. Державний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планова-

ної діяльності
Департамент захисту довкілля та 

енергетики Сумської обласної дер-
жавної адміністрації, 40030, м. Суми, 
майдан Незалежності, 2, тел. +380 
(0542) 63-28-29, Яценко Олена Ана-
толіївна.

(зазначити найменування орга-
ну, адресу, номер телефону та кон-
тактну особу)

7. Орган, до якого надаються 
зауваження чи пропозиції, та стро-
ки надання зауважень і пропозицій

Департамент захисту довкіл-
ля та енергетики Сумської обласної 
державної адміністрації, 40030, м. 
Суми, майдан Незалежності, 2, ecoe@
sm.gov.ua, тел. +380 (0542) 63-28-29, 
Яценко Олена Анатоліївна.

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

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

8. Наявна екологічна інформа-
ція щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 173 аркушах, 
без врахування додатків.

_________________________________
(зазначити усі інші матеріали, на-

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

мацію, що стосується планованої ді-
яльності)

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

 Ознайомлення зі Звітом з оцінки 
впливу на довкілля можливо щоден-
но, крім вихідних, з 05 лютого 2021 р:

- в Роменській міській об’єднаній 
територіальній громаді, яка розта-
шована за адресою: Сумська обл., 
м. Ромни, бульвар Шевченко, д. 2, 
Стогній Олег Анатолійович, тел. +380 
5448 5-32-75.

- безпосередньо у суб’єкта госпо-
дарювання ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД 
ГРУП», Вінницька обл, м. Вінниця, 
вул. Данила Галицького, буд. 27, Гур-
ко Ольга Василівна, +380674311552.

(назва підприємства, установи, 
організації, адреса, дата з якої гро-
мадськість може ознайомитися з до-
кументами, контактна особа).

Проектними рішеннями перед-
бачається реконструкція системи 
автоматизації та електропостачан-
ня трьох котлів відділення котельної 
на об’єкті ПрАТ «АДМ Іллічівськ», 
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 
Транспортна, 26.

На даний момент система 
управління технологічним облад-
нанням котлів 1, 2, 3 складається з 
щитів з управління з силовим елек-
трообладнанням (контактори, ав-
томати захисту двигунів) та щитів з 
релейним управлінням (котли 1, 2) 
та управління на базі програмуємо-
го логічного контролеру (котел 3). 

В рамках проектних рішень пе-
редбачається:

- заміна силових щитів із сило-
вим електрообладнанням (котли 
1,2,3) на щити із комірками викатно-
го типу (на базі конструктиву Okken 

від «Schneider Electric»; 
- використання у складі комі-

рок для управління е/двигунами 
інтелектуальних реле з модулем 
ModbusTCP для реалізації управ-
ління усіма механізмами по кому-
нікаційному інтерфейсу (щит iMCC); 

- заміна щитів управління (кот-
ли 1,2,3) на щити з програмуємими 
логічними контролерами серії S7-
1500F лінійка «Safety» від «Siemens» 
(щити CC); 

- реконструкція існуючих при-
міщень на відмітці +6.000 та роз-
міщення нових iMCC та СС у нових 
електрощитовій та операторній.

- прокладка нових кабелів 
зв’язку.

При експлуатації об’єктів рекон-
струкції викиди в атмосферне пові-
тря не передбачаються. Вплив на 
атмосферне повітря відсутній. 

Проектними рішеннями не пе-
редбачається установка додатко-
вого устаткування – джерел шуму. 
Об’єкти реконструкції шумового 
впливу оказувати не будуть.

Проектними рішеннями додат-
кова витрата води на господарсько-
питні та виробничі, а також утво-
рення додаткової кількості госпо-
дарсько-побутових та виробни-
чих стоків не передбачається. До-
датковий вплив на поверхневі і 
підземні води під час експлуатації 
об’єкту проектування та виконан-
ня будівельно-монтажних робіт не 
передбачається.

У період експлуатації об’єктів 
реконструкції передбачається утво-
рення додаткової кількості відходів 
–  відпрацьованих ламп освітлення 
(4 клас небезпеки). Відходи будуть 
передаватися спеціалізованим ор-

ганізаціям на подальшу утилізацію 
за договором.

Вплив на ґрунти, земельні ре-
сурси, геологічне середовище, 
рослинний і тваринний світ, соці-
альне та техногенне середовище 
відсутній.

У період виконання будівельно-
монтажних робіт можливий тимча-
совий вплив на атмосферне пові-
тря за рахунок викидів забрудню-
ючих речовин при здійсненні зва-
рювальних та фарбувальних робіт, 
роботі машин та механізмів. 

При здійсненні будівельно-
монтажних робіт передбачене 
утворення наступних видів від-
ходів: відходи демонтажу та буд-
матеріалів; відходи промаслено-
го ганчір’я; тверді побутові відхо-
ди. Утилізація відходів буде здій-
снюватися спеціалізованими ор-

ганізаціями згідно законодавства 
України в сфері поводження з від-
ходами.

 Експлуатація об’єктів рекон-
струкції не призведе до порушень 
вимог діючого природоохоронно-
го законодавства. Комплекс рі-
шень, передбачених робочим про-
ектом, є достатнім, щоб виключи-
ти екологічний ризик планованої 
діяльності. 

Зобов’язання щодо здійснен-
ня проектних рішень, прийнятих у 
відповідності з нормами і прави-
лами охорони навколишнього се-
редовища, та дотримання вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах 
реконструкції та експлуатації сис-
теми автоматизації та електропос-
тачання трьох котлів відділення ко-
тельної і бере на себе ПрАТ «АДМ 
Іллічівськ».

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Реконструкції системи автоматизації та електропостачання трьох котлів відділення котельної на об’єкті 

ПрАТ «АДМ Іллічівськ», Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 26
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Проектними рішеннями перед-
бачається реконструкція системи 
аспірації цеху грануляції ПрАТ 
«АДМ Іллічівськ», розташованого 
за адресою: Одеська обл., м. Чор-
номорськ, вул. Транспортна, 26».

Реконструкція системи аспі-
рації технологічного обладнання 
цеху грануляції направлена на 
заміну морально застарілого пи-
логазоочисного обладнання, у 
якого вичерпано технічний ресурс, 
підвищення працездатності сис-
тем аспірації та передбачає:

- заміну 4-х існуючих біофіль-
трів на нові біофільтри з насадкою 
(наповнювачем) з більшою  ефек-
тивністю у порівнянні з існуючими;

- заміну насадки двох існую-
чих біофільтрів з залізобетонним 
корпусом на більш ефективний, 
що збільшить продуктивність біо-
фільтрів;

 - аспірацію двох охолоджувачів 
гранулятора шроту та охолоджува-
ча лушпиння з подачею середови-
ща на існуючі біофільтри;

- встановлення гідроциклонів 
та пилових вентиляторів окремо 
для кожної проектованої аспіра-
ційної системи двох охолоджувачів 
гранулятора шроту та охолоджува-
ча лушпиння.

В результаті реконструкції сис-
теми аспірації цеху грануляції буде 
спостерігатися зниження концент-
рацій забруднюючих речовин від 
існуючих біофільтрів за рахунок 
збільшення обсягу аспіраційного 
повітря. Максимальні разові та 
валові викиди забруднюючих ре-
човин змін не зазнають, оскільки 
проектна ефективність очищення 
аспіраційного повітря у біофільтрах 
не змінюється.

Проектними рішеннями до-
даткова витрата води на госпо-
дарсько-питні та виробничі, а також 
утворення додаткової кількості 
господарсько-побутових та вироб-
ничих стоків не передбачається. 
Додатковий вплив на поверхневі і 
підземні води під час експлуатації 
об’єкту проектування та виконання 

будівельно-монтажних робіт не 
передбачається.

У період експлуатації об’єктів 
реконструкції утворення додат-
кової кількості твердих побутових 
відходів не передбачається. 

Проектними рішеннями пе-
редбачена заміна 4-х існуючих 
біофільтрів на нові біофільтри з 
насадкою (наповнювачем) з біль-
шою  ефективністю. Крім того, 
передбачена заміна насадки двох 
існуючих біофільтрів. В рамках про-
екту передбачається використання 
в якості наповнювача кілець Ралу, 
що характеризуються високим 
вільним об’ємом, низьким пере-
падом тиску, низькою висотою 
масообмінного блоку, високою 
точкою затоплення, рівномірним 
газорідинним контактом, малою 
питомою вагою, високою ефек-
тивністю масообміну. По мірі від-
працювання наповнювач підлягає 
заміні. Відпрацьований наповню-
вач біофільтру відноситься до 4 
класу небезпеки відходів та буде 

передаватися спеціалізованим ор-
ганізаціям на подальшу утилізацію 
за договором.

4. Вплив на ґрунти, геологічне 
середовище, рослинний і тварин-
ний світ, техногенне середовище 
не передбачений.

Розрахункові рівні шуму, що 
створюються роботою встановле-
ного технологічного обладнання на 
межі нормативної санітарно-захис-
ної зони не перевищуватимуть нор-
мативного показника згідно «Де-
ржавних санітарних норм допус-
тимих рівнів шуму в приміщеннях 
житлових та громадських будинків 
і на території житлової забудови», 
затверджених Наказом МОЗ Украї-
ни від 22.02.2019 р. № 463.

У період виконання будівель-
но-монтажних робіт можливий 
тимчасовий вплив на атмосферне 
повітря за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин при здійсненні 
земляних, зварювальних та фарбу-
вальних робіт, спалюванні палива у 
ДВЗ машин та механізмів. 

При здійсненні будівельно-
мон тажних робіт передбачене 
утворення наступних видів відходів: 
відходи будматеріалів; відходи про-
масляного ганчір’я; тверді побутові 
відходи. Утилізація відходів буде 
здійснюватися спеціалізованими 
організаціями згідно законодавс-
тва України в сфері поводження з 
відходами.

Експлуатація об’єкту проекту-
вання не призведе до порушень 
вимог діючого природоохоронного 
законодавства. Комплекс рішень, 
передбачених робочим проек-
том, є достатнім, щоб виключити 
екологічний ризик планованої 
діяльності. 

Зобов’язання щодо здійснен-
ня проектних рішень, прийнятих 
у відповідності з нормами і пра-
вилами охорони навколишнього 
середовища та дотримання вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах 
реконструкції та експлуатації сис-
теми аспірації цеху грануляції бере 
на себе ПрАТ «АДМ Іллічівськ».

Реконструкції системи аспірації цеху грануляції ПрАТ «АДМ Іллічівськ», 
розташованого за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 26

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)

20201022679 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

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

громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування за-
уважень і пропозицій громадськос-
ті до планованої діяльності.

1.Планована діяльність
Планованою діяльністю пе-

редбачається будівництво закри-
тої зрошувальної мережі для зро-
шування сільськогосподарських 
культур на орендованих ТОВ «АГ-
РОФІРМА ІМЕНІ А.СУВОРОВА» зе-
мельних ділянках загальною пло-
щею 1391,51 га в адміністративних 
межах Великобілозерської сіль-
ської ради Великобілозерського 
району Запорізької області. 

Площа проектованої ділянки 
зрошення – 1063,1 га.

Будівництво меліоративної 
системи передбачається здій-
снювати трьома пусковими комп-
лексами.

Джерелом водопостачання 
зрошувальної мережі є зрошуваль-
ний канал Х-1, І зонального каналу 
Північно-Рогачикської зрошуваль-
ної системи (ПК 17-50), район ба-
сейну р. Дніпро. 

Спосіб подачі води – механіч-
ний за допомогою дизельних пе-
ресувних насосних станцій. На пе-
ріод поливу насосні агрегати бук-
сируються до зрошувального ка-
налу. За допомогою швидкороз-
бірних з’єднань приєднується до 
напірного та водозабірного тру-
бопроводів. По закінченню поли-
ву насосні станції транспортують-
ся на місце постійного зберігання.

Спосіб поливу – дощування за 
допомогою 13-ти дощувальних 
установок кругової дії «Otech». На 
зрошуваній ділянці застосовується 
модульний принцип водорозподілу 
з індивідуальними запірними орга-
нами. Цей принцип дозволяє орга-
нізувати на ділянці багаторазовий 
водообіг і управляти водоподачею 
на полі для проведення поливів за 
потребою.

Загальна витрата води – 846,5 
л/с (3048 м3/год). Загальна про-

тяжність трубопроводів зрошу-
вальної мережі – 21392 м. Вну-
трішньогосподарська зрошуваль-
на мережа виконується з поліети-
ленових труб. 

(загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження плано-
ваної діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІР-
МА ІМЕНІ А. СУВОРОВА», код згід-
но ЄДРПОУ 00849209, юридична 
адреса: 71404, Запорізька обл., 
Великобілозерський р-н, с. Вели-
ка Білозерка, вул. Перемоги, буд. 
102, контактний номер телефону: 
+38 (097) 858-15-71.

(повне найменування юридич-
ної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові  
фізичної особи-підприємця, іден-
тифікаційний код або серія та но-
мер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконан-
ня відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті), місцез-
находження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фі-
зичної особи-підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент захисту довкіл-
ля Запорізької обласної держав-
ної адміністрації, 69107, м. Запо-
ріжжя, пр. Соборний, 164. Тел. +38 
(061) 224-61-44, Пушкарьова Оле-
на Юріївна.

(найменування уповноважено-
го органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рі-
шення про провадження плано-
ваної діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцін-
ки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства, 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде отри-
мання дозволу на виконання буді-
вельних робіт, що видається Дер-
жавною архітектурно-будівельною 
інспекцією України відповідно до 
Закону України  «Про регулювання 
містобудівної діяльності», інші до-
кументи дозвільного характеру, пе-
редбачені законодавством, за умо-
ви що вони не передбачають вста-
новлення (затвердження) змін у ді-
яльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження пла-
нованої діяльності або подовжен-
ня строків її провадження (згід-
но пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упо-
вноважений його видавати, нор-
мативний документ, що передба-
чає його видачу)

5. Строки, тривалість та по-
рядок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, включаючи інформацію 
про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

Протягом усього строку гро-
мадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-
які зауваження або пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх об-
ґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмо-
вій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. 

Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слу-
хання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться 

не заплановані
(зазначити дату, час, місце та 

адресу проведення громадських 
слухань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться 

не заплановані
(вказати дату, час, місце та 

адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департамент захисту довкіл-
ля Запорізької обласної держав-
ної адміністрації, 69107, м. Запо-
ріжжя, пр. Соборний, 164. Тел. +38 
(061) 224-61-44,  Пушкарьова Оле-
на Юріївна.

(зазначити найменування орга-
ну, місцезнаходження, номер те-
лефону та контактну особу)

7. Уповноважений централь-
ний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропо-
зиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Департамент захисту довкілля 
Запорізької обласної державної ад-
міністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. 
Соборний, 164, e-mail: dzd@zoda.
gov.ua, тел. +38 (061) 224-61-44, 

Пушкарьова Олена Юріївна.
(зазначити найменування орга-

ну, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього стро-
ку громадського обговорення, за-
значеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інфор-
мація щодо планованої діяль-
ності

Звіт з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності на 135 ар-
кушах (без урахування додатків).

______________________________
(зазначити усі інші матеріали, 

надані на розгляд громадськості)
______________________________
(зазначити іншу екологічну ін-

формацію, що стосується плано-
ваної діяльності)

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформа-
ції (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайоми-
тися з ними

Ознайомлення зі Звітом з оцін-
ки впливу на довкілля можливо 
щоденно, крім вихідних, з 05.02. 
2021 р.:

1. Великобілозерська ОТГ, 
71400, вул. Центральна, 125, с. Ве-
лика Білозерка, Великобілозер-
ський район, Запорізька область, 
тел. +3806156 20151, Рибалка Юрій 
Миколайович.

2. ТОВ «АФ імені Суворова», 
71404, Запорізька область Вели-
кобілозерський район, с. Вели-
ка Білозерка, вул. Перемоги, 102, 
тел. +380987836561, Ворона Тетя-
на Богданівна.

(найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документа-
ми, контактна особа)
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазнача-

ється суб'єктом господарювання)

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИ-

МИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА», 
код ЄДРПОУ 30603572
(повне найменування юридичної 

особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відміт-
ку у паспорті)

 
інформує про намір провадити 

плановану діяльність та оцінку її впли-
ву на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта гос-
подарювання

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 
буд. 68, тел. (044) 593-93-00

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

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

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Реконструкція діючої автозаправ-
ної станції (АЗС) під багатопалив-
ну АЗС зі встановленням обладнан-
ня для скрапленого вуглеводневого 
газу (СВГ) за адресою: Нетіченська 
набережна, 12 в Основ’янському ра-
йоні м. Харкова.

Планованою діяльністю передба-
чається встановлення обладнання, яке 
призначене для заправлення автомо-
білів сумішшю пропан-бутан. 

До складу проектованого автомо-
більного газозаправного пункту (АГЗП) 
входять: горизонтальний підземний 
резервуар ємністю 5 м3, паливороз-
давальна колонка з заправним вузлом 
та насосний агрегат.

Пропускна здатність АГЗП – 100 
автомобілів на добу.

Річний обсяг скрапленого вугле-
водневого газу, що планується до ре-
алізації – 1550 м3.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, 
365 днів на рік.

Технічна альтернатива 1.
До складу проектованого авто-

мобільного газозаправного пункту 
входять: 

- підземний резервуар для збе-
рігання скрапленого вуглеводневого 
газу ємністю 5 м3, 

- одна однорукавна паливорозда-
вальна колонка з заправним вузлом 
для заправлення автомобілів скрапле-
ним вуглеводневим газом,

- насосний агрегат.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 

2 розглядався варіант встановлен-
ня наземного резервуару для збері-
гання ЗВГ.

3. Місце провадження планова-
ної діяльності, територіальні аль-
тернативи.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1. 

Реконструкція автозаправної стан-
ції під багатопаливну АЗС зі встанов-
ленням обладнання для СВГ перед-
бачається на земельній ділянці пло-
щею 0,1424 га (кадастровий номер 
6310138800:03:001:0009) за адре-
сою: Нетіченська набережна, 12 в 
Основ’янському районі м. Харко-
ва, згідно договору оренди земель-
ної ділянки з Харківською міською ра-
дою. Цільове призначення земель-
ної ділянки: 1.11.6 для обслуговуван-
ня стаціонарної АЗС з магазином су-
путніх товарів.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-

тива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не 

розглядалася, оскільки планованою ді-
яльністю передбачається реконструк-
ція існуючої автозаправної станції під 
багатопаливну АЗС. Розміщення авто-
мобільного газозаправного пункту на 
обраній земельній ділянці відповідає 
її цільовому призначенню та вимогам 
протипожежних, санітарних та еколо-
гічних норм.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Метою реконструкції автозаправ-
ної станції під багатопаливну АЗС з 
встановленням обладнання для СВГ 
є надання послуг по заправці якісним 
паливом, збільшення надходжень у 
місцевий та державний бюджет, роз-
виток відповідної інфраструктури при 
дотриманні протипожежних, еколо-
гічних та санітарно-гігієнічних норм.

5. Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

Існуюча АЗС № 21-01 ПІІ «АМІК 
УКРАЇНА», яка розташована за адре-
сою: 61010, м. Харків, Нетіченська на-
бережна, 12, здійснює приймання, 
зберігання і заправку автотранспор-
ту бензинами марок А-92 Євро, А-95 
Євро, А-95 Екто, а також дизельним 
паливом марок ДП Євро та ДП Екто. 
Доставка палива здійснюється ав-
тоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопро-
водах зливається в підземні горизон-
тальні циліндричні односекційні резер-
вуари типу РГС. В двох резервуарах 
РГС-30 об’ємом 30 м3 кожний зберіга-
ється бензин А-95 Євро та дизпаливо 
ДП Євро, в двох резервуарах РГС-15 
об’ємом 15 м3 кожний зберігається 
бензин А-92 Євро та бензин А-95 Екто, 
в одному резервуарі РГС-10 об’ємом 
10 м3 зберігається дизпаливо ДП Екто. 
Для безпечного зберігання палива ре-
зервуари обладнані дихальними кла-
панами СМДК-50, які забезпечують 
підтримання робочого тиску в ємності 
та газоурівнювальною лінією, яка слу-
жить для підтримання тиску чи вакуу-
му в резервуарах та зменшення втрат 
від випаровування.

Для заправки транспортних засо-
бів використовуються три паливороз-
давальних колонки (ПРК) з 24 (8×3) за-
правними пістолетами для одночасної 
заправки автомобілів всіма видами 
палива, що реалізуються, продуктив-
ністю 40 л/хв. Крім того, на третій ПРК  
2 пістолети використовуються для 
швидкої заправки вантажних дизель-
них автомобілів продуктивністю 80 л/
хв. Подача палива з резервуарів здій-
снюється насосними установками ко-
лонок. Річний обсяг реалізації палива 
на АЗС: бензин А-92 Євро – 1000 м3/
рік, бензин А-95 Євро – 1000 м3/рік, 
бензин А-95 Екто – 200 м3/рік, дизпа-
ливо ДП Євро – 1000 м3/рік, дизпали-
во ДП Екто – 500 м3/рік. Максималь-
на продуктивність АЗС складає 500 за-
правлень на добу.

Для забезпечення живлення АЗС 
під час відключення електромереж 
встановлений стаціонарний дизель-
електричний агрегат.

Обладнання АГЗП включає в себе:
- підземний горизонтальний ре-

зервуар об’ємом 5 м3 для прийому і 
зберігання скрапленого СВГ – 1 од.;

- насосний агрегат для подачі 
СВГ з резервуару на заправну колон-
ку – 1 од.;

- газопроводи низького тиску від 
резервуару до газової колонки;

- фільтри для очищення СВГ, вста-
новлені на прийомі насосу;

- зливний вузол для прийому СВГ 
з автоцистерни, у складі приєднуваль-
них пристроїв для шлангів автоцистер-
ни, швидкісного і зворотного клапанів, 
трубопроводів парової, рідкої фази і 
технологічних продувок, а також запір-
ної арматури і приладів КВПіА;

- щити керування, автоматизації та 
сигналізації загазованності.

СВГ доставлятиметься на АЗС в 
спецавтоцистернах та перекачува-
тиметься в горизонтальну підзем-
ну ємність об’ємом 5 м3. Для відпус-
ку СВГ передбачається однорукавна 
паливороздавальна колонка. Макси-
мальна проектна потужність заправ-
ки СВГ – 1550 м3/рік (100 заправок на 
добу). Обладнання СВГ буде обслуго-
вуватись персоналом, що має спецдо-
пуск, клієнти до заправки автомобілів 
СВГ не допускатимуться.

Режим роботи АЗС:
- кількість робочих днів – 365;
- кількість робочих змін – 3;
- кількість робочих годин у змі-

ну – 8.

6. Екологічні та інші обмежен-
ня планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження щодо за-

бруднення атмосферного повітря – 
дотримання значень граничнодопус-
тимих концентрацій (ГДК) забрудню-
ючих речовин в атмосферному пові-
трі населених пунктів та значень до-
пустимих еквівалентних рівнів шуму.

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

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

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

Обмеженнями впливу на рослин-
ний і тваринний світ є законодавчі ви-
моги щодо збереження біорізнома-
ніття об’єктів рослинного і тваринно-
го світу; недопустимість погіршення 
середовища існування, шляхів мігра-
ції та умов розмноження диких тва-
рин; запобігання небажаним змінам 
природних рослинних угруповань та 
негативному впливу на них господар-
ської діяльності. 

Основні обмеження, пов’язані із 
здійсненням діяльності, стосуються 
наступних соціальних питань: здоров’я 
населення та його безпеки, стурбо-
ваності людей можливим негатив-
ним впливом на навколишнє середо-
вище, впливу на зони відпочинку, ви-
користання земель. У разі можливого 
знесення існуючих зелених насаджень 
необхідно дотримуватися вимог По-
станови КМУ від 01.08.2006 № 1045.

Об’єкт проектування знаходить-
ся за межами зон охорони пам’яток 
культурної спадщини, меж історич-
них ареалів, зон регулювання забу-
дови, зон охоронюваного ландшаф-
ту, зон охорони археологічного куль-
турного шару, охоронних зон об’єктів 
природно-заповідного фонду, прибе-
режних смуг, та інших зон.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 

№1 планованої діяльності.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
- дотримання містобудівних умов 

та обмежень;
- дотримання протипожежних роз-

ривів;
- дотримання розміру санітарно-

захисної зони;
- дотримання правил безпеки до-

рожнього руху;
- дотримання технічних умов щодо 

інженерного забезпечення.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
Не розглядається, дивитись п.3.

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

щодо технічної альтернативи 1
Заходи з інженерної підготовки те-

риторії передбачаються з урахуванням 
інженерно-будівельної оцінки терито-
рії, забезпечення захисту від неспри-

ятливих природних та антропогенних 
явищ та прогнозу зміни інженерно-
геологічних та гідрологічних умов при 
різних видах техногенного наванта-
ження. Проектні рішення в період бу-
дівництва та експлуатації повинні за-
безпечувати раціональне використан-
ня ґрунту, повинні бути передбачені за-
ходи проти дії просіданню, активізації 
інших екзогенних процесів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 

№1 планованої діяльності.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Проектні рішення в період будівни-

цтва та експлуатації повинні забезпе-
чувати охоронні, відновлювані, захис-
ні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається, дивитись п.3.

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

щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяль-

ності з реконструкції автозаправної 
станції під багатопаливну АЗС на до-
вкілля включають:

При виконанні підготовчих та буді-
вельних робіт:

- на атмосферне повітря – за ра-
хунок викидів забруднюючих речовин 
при роботі ДВЗ автотранспорту та бу-
дівельної техніки; при проведенні зва-
рювальних та фарбувальних робіт, при 
проведенні земляних робіт, 

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

- поводження з відходами – утво-
рення побутових та будівельних від-
ходів з подальшим розміщенням в 
місцях видалення відходів або пере-
дачею на утилізацію спеціалізованим 
організаціям, 

- на рослинний та тваринний світ: 
у разі необхідності видалення існую-
чих зелених насаджень, проведення 
відповідних робіт здійснюватиметь-
ся у відповідності з чинним законо-
давством.

При провадженні планованої ді-
яльності:

- на ґрунт: не передбачається. 
- на атмосферу: проектовані дже-

рела викидів: запобіжні клапани ре-
зервуару зберігання СВГ, місце зли-
ву зрідженого вуглеводневого газу з 
автоцистерн в резервуари зберіган-
ня, заправна колонка, скидний кла-
пан резервуару СВГ (залпові викиди 
під час ремонту та опосвідчення ре-
зервуару), автотранспорт. Переви-
щень граничнодопустимих концен-
трацій забруднюючих речовин на межі 
нормативної санітарно-захисної зони 
та межі найближчої житлової забудо-
ви не очікується.

- поверхневі водні об’єкти, під-
земні води: вплив не передбачаєть-
ся. Водопостачання існуючої АЗС пе-
редбачено від міських мереж водопро-
воду. Витрата води передбачена на 
господарсько-питні та протипожежні 
потреби. Відведення господарсько-
побутових стоків здійснюється в місь-
кі каналізаційні мережі. Відведення по-
верхневих дощових стоків з терито-
рії СГЗ забезпечується вертикальним 
плануванням з відведенням по рельє-
фу місцевості в дощоприймальні коло-
дязі, що знаходяться на території іс-
нуючої АЗС з очищенням на існуючих 
очисних спорудах поверхневих стоків.

- клімат і мікроклімат: вплив не пе-
редбачається.

- рослинний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти: об’єкт планованої ді-
яльності розміщуватиметься у меж-
ах антропогенно-трансформованих 
територій, тому вплив на рослинний 
та тваринний світ буде мінімальний; 
об’єкти природно-заповідного фонду 
в зоні впливу об’єкту планованої діяль-
ності відсутні;

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

- навколишнє техногенне середо-
вище: буде вивчатися додатково.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 

1, за винятком ймовірного збільшено-
го обсягу викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря, більш зна-
чної ймовірності виникнення та роз-
витку аварійних ситуацій, та певних 
відмінностей щодо впливу на ґрунти, 
пов’язаних з установкою підземної єм-
ності для зберігання СВГ.

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

Здійснення планованої діяльнос-
ті в межах існуючої земельної ділян-
ки не спричинить значного негатив-
ного впливу на оточуюче середовище 
та здоров’я населення. 

Санітарно-захисна зона для да-
ного об’єкту по відношенню до жит-
лової та громадської забудови витри-
мується. Викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від ре-
конструйованої автозаправної стан-
ції, а також рівні шуму, вібрації, уль-
тразвуку та електромагнітних ви-
промінювань на межі СЗЗ не пере-
вищуватимуть гігієнічні нормативи. 
Об’єкти природно-заповідного фонду, 
пам’ятки архітектури, історії і культури 
на території відсутні. При прийнятті рі-
шень щодо реконструкції АЗС врахо-
вані санітарно-гігієнічні, протипожеж-
ні, містобудівні та територіальні об-
меження згідно чинного законодав-
ства України.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

Не розглядається, дивитись п.3.

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)

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

- частина 3, п. 4, абзац 1 – зберіган-
ня та переробка вуглеводневої сиро-
вини (газу природного, газу сланцевих 
товщ, газу, розчиненого у нафті, газу 
центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, конден-
сату, нафти, бітуму нафтового, скра-
пленого газу);

- частина 3, п. 4, абзац 2 – поверх-
неве та підземне зберігання викопно-
го палива чи продуктів їх переробки 
на площі 500 квадратних метрів і біль-
ше або об’ємом (для рідких або газо-
подібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (за-
чеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу немає.

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

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

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі 
в ній громадськості
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_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазнача-

ється суб'єктом господарювання)

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Закінчення. Початок на стор.4.

У   рамках спільного проєк-
ту Міндовкілля та Google 
Украї на створили віртуаль-
ні туристичні маршрути та 

панорами для 10 національних при-
родних парків України. 

Відтепер кожен у будь-який час 
може здійснити надзвичайну вірту-

альну мандрівку екологічними стеж-
ками, річковими маршрутами, відві-
дати Скелі Довбуша чи Мертве озе-
ро, Джерело Бук чи Маєток Свято-
го Миколая…

Віртуальні подорожі, особливо 
під час карантину, дозволяють від-
воліктися від буденності та насоло-

дитися краєвидами України.
«Ми йдемо в ногу з часом. 

Оцифровані національні парки, це 
не лише нові можливості для розви-
тку природоохоронної сфери. Пере-
дусім, це популяризація захоплюю-
чих українських краєвидів далеко за 
її межами. Це ще один спосіб проде-

монструвати, що Україна дивовиж-
на і нею варто подорожувати», - за-
значив Міністр захисту довкілля та 
природних ресурсів України Роман 
Абрамовський.

Нагадаємо, що торік у рамках 
проєкту було оцифровано перші 
шість заповідних об’єктів: https://
bit.ly/3sBp3fu.

Переходьте за посиланнями та 
подорожуйте заповідними терито-
ріями України:

- Національний природний парк 
«Вижницький» (Гора Стіжок, Урочи-
ще Лужки, Джерело Бук);

- Націонафльний природ-
ний парк «Ужанський» (Кордон 
Кременець-Тройстик, Дуб Чемпіон);

- Національний природний парк 
«Гуцульщина» (Полонина Росоха-
та, Маєток Святого Миколая, Му-
зей “Бджільництво Гуцульщини”);

- Національний природний парк 
«Сколівські Бескиди» (Крушель-
ницьке лісництво, Мертве озеро, 

Палац Гредлів);
- Національний природний парк 

«Зачарований край» (Скелі Смере-
ковий Камінь, Піший маршрут);

- Національний природний парк 
«Черемоський» (Ставок Кляуза Пер-
калаб, Церква Святого Івана Хрести-
теля, Чорний Діл);

- Національний природний парк 
«Верховинський» (Еколого-освітній 
візит-центр, Гора Діл);

- Національний природний парк 
«Карпатський» (Скелі Довбуша, 
Гора Маковиця, Полонина Мако-
виця);

- Національний природний парк 
«Дермансько-Острозький» (Бущан-
ський заказник, Урочище Зінків ка-
мень, Екологічна стежка від Волині 
до Поділля);

- Національний природний парк  
«Кременецькі гори» (Кременець-
ка фортеця, Дівочі скелі, Джерело 
Святої Анни).

Подорожуйте Україною! 

ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Зелена модернізація підпри-
ємств передбачає запрова-
дження екологічно дружніх 

технологій, енергоефективних за-
ходів та вторинного використання 
ресурсів. Це зменшить негативний 
вплив промисловості на довкілля, 
витрати енергії та природних ма-
теріалів і підвищить продуктивність 
підприємств.

Проведення такої екологіч-
ної модернізації вимагає від під-
приємств залучення інвестицій. У 
країнах ЄС для цього застосову-
ють різні форми державної допо-
моги – пільгові позики, програми 
співфінансування та гранти. Еко-
логічні податки в ЄС встановле-

ні на такому рівні, щоб підприєм-
ствам було економічно доцільно 
скорочувати обсяг викидів парни-
кових газів та забруднюючих речо-
вин, зменшення відходів, модерні-
зацію підприємств.

Для запровадження в Україні 
механізмів стимулювання зеленої 
модернізації та енергоефективнос-
ті підприємств потрібно змінювати 
систему фінансування природоо-
хоронних заходів.

Як повідомляє Міністерство за-
хисту довкілля та природних ре-
сурсів України українська систе-
ма екологічного оподаткування 
потребує змін та створення спе-
ціального фонду. Це має бути не-

залежна установа, яка управляти-
ме коштами від екологічних подат-
ків. Це дозволить ефективно вико-
ристовувати ці кошти на природо-
охоронні заходи, залучати додат-
кові міжнародні ресурси та засто-
совувати екологічні рішення на ви-
робництві.

Як Міндовкілля бачить зміни в 
екологічному оподаткуванні та сис-
темі фінансування природоохорон-
них заходів, напрацювання громад-
ськості щодо стимулювання зеле-
ної модернізації промислових під-
приємств в Україні, які обговорили 
на засіданні громадської ради при 
Міндовкіллі можна ознайомитися 
на їх офіційній сторінці.

ЯК РЕФОРМУВАТИ СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ?

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”. Оцінка впливу на до-
вкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля; про-
ведення громадського обговорення 
планованої діяльності; аналіз уповно-
важеним органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громад-
ського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації; надання 
уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати ана-
лізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; врахування висновку з 
оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяль-
ності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльнос-

ті та визначає екологічні умови її про-
вадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним 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 зауважен-
ня і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльнос-
ті, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в ме-
жах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної 

хвороби (COVID-19), спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів 
з дня скасування карантину, громад-
ські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в 
оголошенні про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. Громадське обговорен-
ня 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 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших зау-
важень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

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

1. Дозвіл на виконання будівель-
них робіт згідно ст. 37 Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної 
діяльності»,

(вид рішення відповідно до час-
тини першої статті 11 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”),

що надається Державною ар-
хі тектурно-будівельною інспекцією 

України, 
(орган, до повноважень якого на-

лежить прийняття такого рішення)
2. Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами,

(вид рішення відповідно до час-
тини першої статті 11 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”),

що видається Департаментом за-
хисту довкілля та природокористуван-
ня Харківської ОДА.

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

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно над-
силати до

Департаменту захисту довкілля та 
природокористування Харківської об-
ласної державної адміністрації

Поштова адреса: 61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4 
під’їзд, 7 поверх,

e-mail: ecodepart@kharkivoda.
gov.ua

тел. (057) 705-06-66, контактна 
особа – Варвянський Вадим Юрійович.

(найменування уповноважено-
го органу, поштова адреса, електро-
нна адреса, номер телефону та кон-
тактна особа)
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2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь, знищення яких – 
одна з найбільших загроз для існування наших рік та водойм. 

Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до 
цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Кон-
венція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення в першу чергу в якості 
середовища проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 р. в місті 
Рамсар (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції.

День її підписання в 1997 р. було оголошено Всесвітнім днем водно-болотних угідь. 
Головною метою конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних 
угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б 
одного Рамсарського угіддя на території держави. Вибір території здійснюється за 
складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, вно-
сяться секретаріатом Конвенції в перелік водно-болотних угідь міжнародного зна-
чення. Інформація про стан цих об’єктів тримається в базі даних Міжнародного бюро 
по збереженню водно-болотних угідь і постійно оновлюється.

До теперішнього часу до Рамсарської конвенції приєдналося 144 держави, а за-
гальна кількість Рамсарських угідь перевищила 1400 с загальною площею 122 млн. га.

Україна є однією з активних учасниць Рамсарської конвенції і щороку відзначає 
Всесвітній день водно-болотних угідь, організовуючи різноманітні заходи та акції.

На спеціальному сайті Всесвітнього дня водно-болотних угідь можна ознайомити-
ся з інформацією про те, як відзначають цей день в різних куточках світу, у тому чис-
лі в Україні.

Рамсарський секретаріат щорічно пропонує тему свята і за підтримки партнерів 
готує та поширює інформаційні матеріали, які можна знайти за посиланням https://
www.worldwetlandsday.org/. 

Тема 2021 року – «Водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні!», яка 
націлена привернути увагу до питань пов’язаних з використанням прісної води, а 
також ролі водно-болотних угідь у накопичені, очищенні та постачанні прісної води 
для потреб людства і природних процесів. 

Рамсарська конвенція наголошує на необхідності запровадження основних під-
ходів для збереження прісних вод та забезпечення належного доступу до чистої 
води – це припинення руйнування і початок відновлення водно-болотних угідь, де-

монтаж гребель, припинення надмірної експлуатації підземних вод, очищення і при-
пинення забруднення джерел прісної води, збільшення ефективності використан-
ня води, «мудре» використання водно-болотних угідь, інтеграція питань управління 
водно-болотними угіддями у секторальні та регіональні плани розвитку.

В межах Херсонської області сім водно-болотних угідь, що є цінними в збе-
реженні природних комплексів та водоплавних птахів, серед них:

- Дельта р. Дніпра – 26000 га; 
- Тендрівська затока – 38000 га; 
- Ягорлицька затока – 34000 га;
- Каркінітська та Джарилгацька затоки – 87000 га;
- Центральний Сиваш – 80000 га;
- Східний Сиваш – 165000 га;
- Великий Чапельський під – 2359 га

Екосистемні послуги, які нам надають водно-болотні угіддя
- Болотна рослинність відфільтровує забруднювачі, роблячи воду питною.
- Водно-болотні угіддя надають засоби для існування для більш ніж одного мільяр-

да людей та допомагають нагодувати світ. 
- Озера та річки «постачають» їжу та медикаменти.
- Торфовища зберігають 30% від загального обсягу наземного вуглецю. 
- Мангри та коралові рифи захищають прибережні громади під час штормів, ура-

ганів та цунамі.
- Водно-болотні угіддя надають екосистемні послуги вартістю 47 трильйонів до-

ларів США щорічно, більше ніж ліса, пустелі або степи.
Так, адміністрація національного природного парку «Нижньодніпровський» вжи-

ває заходи щодо збереження та охорони території водно-болотного угіддя міжна-
родного значення «Дельта р. Дніпро». Угіддя є дельтою третьої за розмірами річки 
Європи і другої – в Чорноморському басейні. Дельта Дніпра є екотонною зоною типа 
«річка-море» і характеризується високим різноманіттям видів та ценозів. Тут спо-
стерігається мозаїчне чергування рукавів дельти, озер, заплавних лісів та ділянок з 
водно-болотною рослинністю.  

Щороку в Україні і Херсонської області проводяться заходи, присвячені Всесвіт-
ньому дню водно-болотних угідь, з метою підвищення обізнаності широких верств 
населення щодо необхідності їх збереження.

Більш детальну інформацію, в тому числі щодо переліку заходів та локацій можна 
уточнити за телефоном +380 (99) 47 66 324. 

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ, 
ВОДА І ЖИТТЯ – НЕРОЗДІЛЬНІ!

Автор фото Олег Марчук

Автор фото Ганна Наумович
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З чим у кожного асоцію-
ється Чорне море? Літо, 
хвилі, відпочинок та й не 
тільки.

Чорне море – це унікальне 
середовище для життя близько 
5600 видів морських мешканців. 
Серед них найдивовижнішими є 
китоподібні.

Хто вони?
Це дельфіни, яким, як і люди-

ні, для дихання потрібне повітря, 
які вигодовують дитинчат моло-
ком та від народження мають во-
лосяний покрив

Чорноморські дельфіни пред-
ставлені трьома видами:

• дельфін-афаліна. Цей вид 
є найбільшим представником 
китоподібних Чорного моря, 
вони дуже грайливі, полюбля-
ють близько підходити до пляжів 
та влаштовувати шоу для людей;

• звичайний д ельфін, або бі-
лобочка. Вони полюбляють зби-
ратися у великі зграї і здебіль-
шого їх можна зустріти у відкри-
тому морі;

• морська свиня, або азов-
ка. Це один з найменших пред-
ставників китоподібних, що нині 
живуть на Землі: дорослі твари-

ни іноді бувають лише 110 см в 
довжину і масою 25 кілограмів.

Усі дельфіни полюбляють хар-
чуватися рибою. Лише морська 
свиня надає перевагу бичкам, 
афаліна – камбалі та кефалі, і всі 
вони охоче їдять хамсу, шпроти, 
ставриду та мерланга. Цих мор-
ських мешканців частіше можна зу-
стріти в турецьких та болгарських 
водах, багато їх біля дельти Дунаю 
і навколо острову Джарилгач.

Діяльність людини у ХХ сто-
літті призвела до значного змен-
шення кількості дельфінів у Чор-
ному морі. Їх використовували як 
матеріал для виготовлення олій, 
фарб, клею, лаків, продуктів хар-
чування, ліків, мила, косметики, 
шкіри та добрив.

Сьогодні дельфінів занесено 
до Червоної книги України, пе-
реліків міжнародних договорів та 
червоного списку Міжнародного 
союзу охорони природи.

Нагадаємо, що для охорони 
та дослідження дельфінів Чор-
ного і Азовського морів, Міндов-
кіллям торік затверджено дорож-
ню карту заходів, з якою можна 
ознайомитися їх сайті (https://bit.
ly/3rAZWsw).

ЧОРНЕ МОРЕ ТА ЙОГО ДИВОВИЖНІ МЕШКАНЦІ

12 січня відбулася перша установча зустріч учас-
ників робочої групи, яка працюватиме над оновлен-
ням законодавства по Червоній книзі України. Ко-
жен учасник робочої групи, до якої увійшли пред-
ставники наукових установ Національної академії 
наук України, громадських організацій та інші екс-
перти, мав змогу висловити бачення подальшої ро-
боти над законопроєктом.

Заступник Міністра захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Олександр Краснолуць-
кий зазначив, що основним завдання робочої гру-
пи стане напрацювання комплексного законопро-
єкту, який охопить усі нюанси регулювання відно-
син з червонокнижними видами та не буде декла-
ративним.

Робоча група працюватиме над обговоренням:
• механізмів ефективного захисту тварин та 

рослин;

• критеріїв включення або виключення певних 
видів з Червоної книги;

• доцільності створення регіональних Черво-
них книг тваринного та рослинного світу. Україна 
різноманітна і якщо для одного регіону певний вид 
є рідкісним, то для іншого більш поширеним. І це 
питання має бути врегульовано;

• депутатського законопроєкту про внесення 
змін до Закону України «Про Червону книгу Украї-
ни». Проєктом пропонується посилити охорону рід-
кісних і таких, що перебувають під загрозою зник-
нення, видів тваринного і рослинного світу, зане-
сені до Червоної книги України.

Завдання Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України підсумувати усі напрацю-
вання, врегулювати відносини міністерства з нау-
ковцями та громадськістю у цьому питанні та сфор-
мувати усе в узгоджений дієвий документ.

ЗМІНІМ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 
ПО ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ БУТИ! 

12 січня цього року набрав чинності наказ Міністерства захисту до-
вкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Ме-
тодики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засмі-
ченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного за-
конодавства».   

Нова методика встановлює єдині вимоги щодо розрахунку розмірів 
шкоди від порушень та визначає нові підходи до визначення коефіцієн-
ту забруднення ґрунтів.

Сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за осо-
бливо сильний та сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 рази, а 
за середній - у 2-3 рази. 

Нормативно-правовий акт збільшить суму нарахованих збитків че-
рез забруднення земель на понад мільярд гривень за рік — про це по-
відомляє прес-служба Держекоінспекції.

Отримайте більш детальну інформацію у сфері екологічної докумен-
тації, можна звернувши до фахівців компанії ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУПП». Консультація безкоштовна за телефоном: +380 (96) 013 39 99.

В УКРАЇНІ ЗБІЛЬШИЛИСЬ
ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗА ЗАБРУДНЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ!
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ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А; 

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

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

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

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

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

Редактор, відповідальний за випуск:  
Вікторія Коваленко

Віддруковано з готових фотоформ 
ПрАТ «Херсонська міська друкарня», 

вул. Університетська (40 років Жовтня), 31, 
т. 0(552) 41-13-33. Підпи   са   но до друку 28.01.2021. 
Формат А-3, обсяг 8 друк. аркуші, друк офсетний. 
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Засновник: ТОВ “ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП”

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

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

газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності. 

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

Комерційна пропозиція
Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобів 

масової інформації – газетах, загальнодержавного значення:

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

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

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

Традиційно січень досить насичений 
подіями. Одне свято змінюється ін-
шим, а у рейтингах найбільш вжива-

них населенням продуктів провідні місця 
посідають риба, морепродукти, кетчупи, 
майонези, соуси, сири та соління.

Чи знаєте ви, що купуючи такі товари у 
поліпропіленових відерцях, баночках і кон-
тейнерах, ми вже на півдорозі до запобі-
гання засміченню довкілля?

До цієї упаковки повністю застосову-
ється правило 3R: Reduce, Reuse, Recycle. 
Її, по-перше, можна використати повтор-
но. По-друге – здати на переробку. А отже, 
не завалювати сміттєві контейнери і тери-
торію країни зайвим сміттям.

Тож, придбавши продукти у відерцях з 
цифрою 5 у трикутнику, головне, не забу-
ти в подальшому віддати їх у пункт прийо-
му вторсировини.

Будьмо свідомими! Обираймо безпеч-
не пакування!

#УкраїнаНеСмітник
#ОбираємоБезпечнеПакування
#ЧистеДовкілляВибірКожного

ОБИРАЄМО ТОВАРИ З НАЙМЕНШОЮ ШКОДОЮ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ

В  Україні затверджено перші сучасні програми мо-
ніторингу поверхневих та морських вод, які відпо-
відають європейським вимогам (детально можна 

ознайомитися на сайті Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України), а саме:

• Програма державного діагностичного та операцій-
ного моніторингу поверхневих вод;

• Програма державного моніторингу прибережних 
та морських вод Чорного та Азовського морів.

Що це за дослідження?
Діагностичний моніторинг допоможе дізнатись на 

скільки діяльність людини вплинула на кількісний та якіс-
ний стан води. На його основі буде розроблено заходи 
для досягнення «доброго екологічного стану» та «добро-
го хімічного стану» вод. Це один із найважливіших етапів 
розробки планів управління річковими басейнами.

Операційний моніторинг здійснюється для водойм, 
де існує ризик недосягнення доброго екологічного ста-
ну вод чи щороку здійснюється забір води для питних і 
побутових потреб українців (в середньому більше ніж 
100 куб. метрів на добу). Такі дослідження проводять-
ся щороку в період між заходами діагностичного мо-
ніторингу за специфічними показниками річкового ба-

сейну та показниками діагностичного моніторингу, які 
показали ризик недосягнення доброго екологічного 
стану вод. Дані операційного моніторингу є підґрун-
тям для розробки конкретних заходів у плані управлін-
ня річковим басейном для поліпшення чи підтриман-
ня стану водойм.

З дати схвалення Урядом у 2018 році Порядку здій-
снення державного моніторингу вод, це перші програ-
ми, які запускають реалізацію заходів державного моні-
торингу вод в Україні.

Нагадуємо, що результати досліджень можна буде 
переглянути на онлайн системі «Моніторинг та екологіч-
на оцінка водних ресурсів України».

Це мапа України з нанесеними на ній мітками різ-
них кольорів. І кожен колір має значення – вони показу-
ють екологічний стан водойм. Онлайн система надає ін-
формацію щодо:

• водного об’єкта, на якому проводиться моніто-
рингу вод;

• показників, за якими проводяться дослідження;
• періодичності здійснення вимірювань;
• лабораторій, які здійснюють відбір проб та прово-

дять вимірювання.

ДОСЛІДЖУЄМО ВОДОЙМИ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ


