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ЕКОЛОГІЧНА
АДВОКАЦІЯ БІЗНЕСУ

Сьогодні питання поводження з твердими побутовими відходами 
(ТПВ) та безпека їх видалення — найбільш гостра, соціально-еко-
логічна та економічна проблема, що стосується кожного мешканця 
України та відноситься до компетенції місцевої влади.
 
Саме заради створення майданчику для презентацій та впровад-
ження сучасних рішень з дотримання умов Стратегічного бачення 
європейської спільноти щодо поводження з відходами в громадах, 
компанія «ЕКО-АДВОКАЦІЯ» разом з партнерами Сofinenso Limited 
та ГО «Партнерство Грін Бізнес Юкрейн» розробили та започаткова-
ли Всеукраїнську програму «На чистоту». 

Це діалоговий майданчик для обміну досвідом та розробки і впро-
вадження якісних регіональних проектів з ефективного управлін-
ня відходами, що об’єднують бізнес, громаду та владу; дозволяють 
покращити знання та підвищити амбіції керівників територіальних 
громад та в найближчій перспективі досягати конкретних показ-
ників, що відповідають Національній Стратегії управління відходами 
до 2030 року та інтересам місцевого населення.

Програма вже успішно реалізована в Хмельницькій області та стала 
платформою для залучення додаткових єв-
ропейських інвестицій в громади, рушійною 
силою старту нових проектів з екологізації 
територіальних громад та бізнесу, налагод-
ження сортування сміття в області, запро-
вадження еко-заходів у школах регіону, тощо. 
Програма «На чистоту. Хмельниччина» була 
реалізована за ініціативи голови Хмельни-
цької обласної ради Віолети Лабазюк, за під-
тримки Хмельницької обласної державної 
адміністрації, Агенції регіонального розвитку 
Хмельницької області, Департаменту при-
родних ресурсів та екології Хмельницької 
обласної державної адміністрації. 

Найближчим часом планується впроваджен-
ня Програми «На чистоту» у Харкові, Одесі, 
Дніпрі та Львові. Організатори вже отрима-
ли підтримку від потужних бізнес-спільнот 
— Європейської бізнес асоціації (ЄБА) та 
Партнерства «Green Business Ukraine». Все 
більше компаній долучаються до проектів з 
управління відходами кінцевими вигодоот-
римувачами яких є саме громади. 

Партнери відмічають, що реалізація даної програми на рівні обла-
стей дає можливість залучати та об’єднувати: 

- зацікавлені сторони в сфері поводження з відходами: місцеві ТГ 
або інші об’єднання, громади, управлінці, виробники, надавачі по-
слуг, науковці, громадські організації, населення;

- соціально-відповідальний бізнес, що працює в регіоні та за його 
межами;

- виробників обладнання в сфері поводження з відходами, які 
вміють професійно інтегрувати сучасне обладнання для вирішення 
наявних проблем.

В результаті впровадження Програми «На чистоту» кожна область 
отримує ряд переваг:

- Системне та комплексне інформування учасників програми про іс-
нуючі інструменти та технології, можливості та перспективи в сфері 
ефективного поводження з відходами.

- Отримання практичних знань про передовий досвід ЄС щодо за-
побігання утворенню, сортування, переробки відходів та застосува-
ти їх на місцевому рівні, з врахуванням місцевих бюджетів та наяв-
ної інфраструктури.

- Підвищення рівня амбіцій та залучення зацікавлених сторін до 
створення та реалізації спільних проектів в сфері поводження з від-
ходами.

- Кваліфікована підготовка ефективних управлінців ТПВ в громадах.

- Формування сегменту професіоналів та активістів, готових до впро-
вадження нових проектів для побудови якісної системи управління 
відходами в регіоні.

- Розробка макетів проектів з управління відходами, враховуючи, ін-
фраструктуру, ресурси громади, можливі інвестиції та діюче законо-
давство.

«НА ЧИСТОТУ» — ПРОГРАМА ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ
ВІДХОДАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
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- Зменшення місць захоронення та збільшення обсягів переробки 
відходів.

- Збільшення рівня просвітництва в навчальних закладах регіонів.

Програма «На чистоту» передбачає декілька етапів.

На першому етапі відбувається створення діалогового майданчику 
та формування ініціативних груп з громад та бізнесу, а також роз-
робка карти проектів з управління відходами.

Діалоговий майданчик може включати один чи два дні спільної ак-
тивної роботи керівників громад та відповідального бізнесу та пе-
редбачає декілька форматів: 

1. Панельна дискусія за участю експертів — представників бізнесу, 
громади та влади для пошуку спільних шляхів для вирішення ос-
новних проблем побудови якісної системи управління відходами в 
регіоні, враховуючи місцеві бюджети та бізнес-інвестиції.

Питання для обговорення: 

- Законодавство Євросоюзу та України в сфері поводження з відхо-
дами: аналіз та перспективи для України. 

- Програми Євросоюзу щодо фінансування проектів у сфері повод-
ження з відходами. Як та хто може отримати грант?

- Концепція циркулярної економіки як механізм забезпечення 
структурних трансформацій у сфері поводження з відходами.

- Міжмуніципальне співробітництво у сфері управління відходами.

- Порядок формування тарифів на послуги з поводження з відхода-
ми. Хто та скільки повинен сплачувати? Як отримати прибуток со-
ртуючи та переробляючи сміття?

- Організація систематичної роботи з найбільшими вітчизняними 
і міжнародними компаніями і фінансовими інститутами в форматі 
Паризької угоди, Green Deal, ESG: Стійкість навколишнього середо-
вища і урбанізації; Енергетична безпека, Справедливий доступ до 
енергії.

2. Бліц-презентації ефективних практичних бізнес-кейсів з управ-
ління відходами соціально-відповідального бізнесу та громадсь-
кості на теми:

- Екологічний менеджмент: «Кластерна інтегрована система управ-
ління відходами».
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- Погляд на сучасний комплекс переробки та утилізації побутових і 
промислових відходів як основа сталого розвитку.

- Інформаційна кампанія. Як правильно налагодити роботу з насе-
ленням?

- Проект із роздільного збирання побутових відходів: співпраця біз-
несу та влади.

- Практика налагодження сортування сміття в котеджному містечку.

- Індустріальний парк на сміттєзвалищі.

- Сучасні технології ліквідації ризиків полігонів ТПВ, які становлять 
екологічну та санітарно-екологічну небезпеку для населення та 
природи.

- Приклад фізико-біологічної переробки відходів на полігонах.

- Виготовлення тротуарної плитки та інших виробів з перероблено-
го пластику.

- Компостування.

- Перспективи створення переробки нафто-шламів, тощо.

3. Практичний тренінг у вигляді ділової гри з елементами проектно-
го менеджменту, що передбачає виключно практичні заняття для 
представників територіальних громад. 

В учасників є можливість навчитися розробляти та планувати спіль-
ні проекти бізнесу, громади та влади із запобігання утворення від-
ходів, налагодження роздільного збору, відповідального поводжен-
ня з відходами, переробки різних видів відходів, тощо.

При розробці методології тренінгу використовуються матеріали 
Школи з написання проектів CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES 
AND CERTIFICATIONS (CEASC), які використовуються для підготовки 
проектних заявок для отримання грантової підтримки ЄС.  

Опис практичного заходу: 

На початку заходу всі учасники діляться на групи по 10-12 осіб. Кож-
на з яких за визначеною темою розробляє індивідуальний проект у 
сфері управління побутовими відходами.

Кожну групу супроводжує індивідуальний ментор (представник біз-
несу, громадської організації чи адміністративного корпусу), що ко-
ординує роботу групи під час розробки карти проектів, що містить 
аналіз проблеми, опис можливостей, завдання, очікувані результати, 
ресурси, покроковий план його реалізації. 

Потім представники кожної групи презентують результати роботи 
для всіх учасників. Ментори та експерти під час презентації дають 
рекомендації з посилення проектів та можливостей їх впроваджен-
ня в різних територіальних громадах.
 
В результаті, після заходу обирається переможець — команда, яка 
найбільш системно пропрацювала проект та отримує бонус (під-
тримку реалізації проекту, консультації експертів на безкоштовній 
основі т.п.)

Орієнтовний перелік тем для розробки проектів:

- Налагодження сортування на рівні територіальної громади.

- Впровадження технології ліквідації екологічних ризиків полігонів 
ТПВ, скотомогильників, та інших об’єктів, що становлять екологічну 
та санітарно-екологічну небезпеку для населення та природи.

- Створення сучасного комплексу переробки та утилізації побутових 
і промислових відходів на базі НДТ.
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- Запровадження в школах просвітницьких еко-заходів (фестивалі, 
еко-уроки, книги).

- Проекти в сфері продовольчої безпеки (що включає відповідаль-
не поводження з органічними відходами, стійке с/г виробництво та 
інші інструменти, які зараз представлені в ЄС).

- Створення та реалізація проекту рекультивації полігону (місця ви-
далення відходів).

- Встановлення сортувальної лінії (для зменшення об’єму відходів, 
що видаляються та створення потоку відходів, що потрапляють на 
переробку).

- Створення компостного центру.

- Розробка проекту санітарної очистки населених пунктів.

- Збір, систематизація, аналіз та використання відкритих даних у 
сфері управління відходами.

Додатково з менторами та організаторами заходу учасники обгово-
рюють питання, що стосуються: 

- підбору та залучення фахових спеціалістів з різних галузей, коор-
динації та контролю їх роботи в ході виконання проектів;

- можливості співфінансування (через залучення бізнес-інвестицій, 
грантових коштів, державних програм);

- інформаційного супроводження проектів (створення сайтів, актив-
ність в соціальних мережах, залучення профільних інформаційних 
партнерів та ЗМІ);

- організації медійної підтримки проектів громад (залучення місце-
вих ЗМІ, розголос ходу виконання та результатів проектів).

Другий етап передбачає просвітницькі заходи різних рівнів та ре-
алізацію розроблених проектів за підтримки бізнесу та донорів ЄС.
 
Перелік перспективних напрямків співпраці в рамках другого етапу, 
до реалізації яких долучаються ментори, консультанти, фахівці різ-
них напрямків, українські та міжнародні експерти:

- Сортування на рівні територіальних громад.

- Розробка проекту санітарної очистки населених пунктів, тощо.

- Запровадження в школах просвітницьких еко-заходів (фестивалі, 
уроки, книги).

- Підвищення рівня знань у сфері ТПВ та налагодження співпраці 
між громадами та Євросоюзом (для залучення грантових коштів).

- Підвищення обізнаності та реалізація проектів в сфері продоволь-
чої безпеки (що включає відповідальне поводження з органічни-
ми відходами, стійке с/г виробництво та інші інструменти, які зараз 

представлені в ЄС).

- Створення та реалізація проекту рекультивації полігону (місця ви-
далення відходів).

- Встановлення сортувальної лінії (для зменшення об’єму відходів, 
що видаляються та створення потоку відходів, що потрапляють на 
переробку).
- Створення компостного центру.

- Масштабування проекту «Япомогабокс» на території України.

При виконанні даних проектів організатори беруть на себе:

- розробку карти проектів (аналіз проблеми, опис можливостей, 
завдання, очікувані результати, ресурси, план реалізації);

- розробку та погодження в державних органах необхідної екологіч-
ної документації для реалізації «твердих» проектів;

- підбір та залучення фахових спеціалістів з різних галузей, коорди-
нація та контроль їх роботи в ході виконання проектів;

- співфінансування (через залучення бізнес-інвестицій, грантових 
коштів);

- дизайн всіх інформаційних матеріалів проектів;

- інформаційну підтримку (створення сайтів проектів, активність в 
соціальних мережах, залучення профільних інформаційних пар-
тнерів).

Місцеві органи влади в реалізації другого етапу Програми «На чи-
стоту» забезпечують:

- організаційну підтримку (інформування та залучення до проектів 
представників ТГ);

- співфінансування, що передбачено в рамках прийнятого бюджету 
та регіонального плану управління відходами;

- медійну підтримку (залучення місцевих ЗМІ, розголос ходу вико-
нання та результатів проектів, тощо).

Оксана Луценко,
Директорка ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»

Голова правління ГО «Партнерство Грін Бізнес Юкрейн»



Прийом оголошень ОВД: +38 (067) 785-01-22, +38 (050) 785-01-22, contact@eco-advoacy.com  ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»   www.eco-advocacy.com

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ВИДАННЯ

(Середа)«ЕКОЛОГІЧНА АДВОКАЦІЯ БІЗНЕСУ»                        8 вересня 2021 р.4 № 2(2)

СИСТЕМНА РОБОТА В ГРОМАДАХ ХАРКІВЩИНИ ЗАДЛЯ
ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

ТАКСОНОМІЯ — ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ, ЩО СПОНУКАЄ ДО СТАЛОГО
ФІНАНСУВАННЯ

Сталий розвиток

Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріо-
ритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України 
вжиття термінових заходів. Протягом тривалого часу економічний 
розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуата-
цією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту 
довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (стало-
го) розвитку. 

За деякими показниками забрудненості навколишнього природно-
го середовища Харківська область, навіть, очолила антирейтинг у 
2020 році, зокрема, вона стала «найбільш засміченою» територією 
в Україні — протягом року Держекоінспекція виявила тут 451 без-
хазяйне звалище відходів. Тож питання, пов’язані з напрацюванням 
шляхів та здійсненням конкретних кроків для вирішення існуючої 
ситуації, стали більш ніж актуальними для Харківщини на 2021 рік.

З метою вирішення проблем, які накопичились в сфері охорони 
навколишнього природного середовища, за ініціативою депутата 
Харківської обласної ради, члена постійної комісії з питань екології, 
природокористування, охорони довкілля, надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків обласної ради Тетяни СТОЛЯРЕНКО було ро-
зроблено та започатковано реалізацію пілотного проєкту, направ-
леного на комплексне вирішення проблемних питань в екологічній 
сфері.

Одним з перших практичних кроків
для забезпечення ефективної реалізації проєкту

стало підписання в травні 2021 року
Харківською обласною радою
меморандуму про співпрацю

з Державною екологічною інспекцією України
та Державною екологічною академією післядипломної

освіти та управління

Тетяна СТОЛЯРЕНКО зазначає: «Співпраця у рамках підписаного 
документа об’єднає всі органи влади, місцевого самоврядування, 
громади у питаннях захисту екології, сприятиме оперативному реа-
гуванню на порушення законодавства в екологічній сфері, зокрема, 
на несанкціоновані звалища, порушення щодо водокористування, 
незаконну вирубку лісу тощо. Окрім того, спільна робота дасть мож-
ливість готувати фахівців для роботи в громадах». 

Передбачається, що навчатимуть екоспеціалістів представники 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управлін-
ня. Після навчання вони за акредитацією 
Держекоінспекції зможуть виконувати 
функцію екоінспекторів у громадах. Зо-
крема, складати протоколи та направляти 
їх на розгляд органу контролю.

Також для підвищення уваги громадсь-
кості до вище окреслених питань, напра-
цювання дієвих механізмів подолання 
кризового стану в екологічній галузі Хар-
ківщини та залучення всіх основних за-
цікавлених сторін (громадськість, органи 
місцевого самоврядування, місцеві органи виконав-
чої влади та правоохоронні органи) було створено Робочу групу в 
Харківській області Громадської ради при Державній екологічній 
інспекції України та Робочу групу щодо вирішення проблемних пи-
тань, пов’язаних із забрудненням річки Уди Харківської обласної 
ради.

Результатами такої роботи вже стало припинення несанкціонова-
ного забруднення річки Уди Державною установою «Темнівська ви-
правна колонія (№100)». 

Найближчим часом, у вересні, в рамках реалізації пілотного проєкту 
заплановане проведення важливого публічного заходу — розшире-
ного екологічного форуму в форматі навчального семінару-практи-
куму для керівництва органів місцевого самоврядування Харківсь-
кої області (голів об’єднаних територіальних громад). 

Зважаючи на суспільний резонанс та розуміння надважливості по-
ставлених на розгляд питань — у ньому візьмуть участь керівники 
Державної екологічної інспекції України, Державної екологічної 
академії післядипломної освіти та управління, Харківських обласної 
ради, обласної державної адміністрації, об’єднаних територіальних 
громад і районних рад регіону. Під час Форуму буде дано старт ре-
алізації процесів навчання фахівців, відбору кандидатів на громадсь-
ких інспекторів з охорони довкілля та проведено експрес-навчання 
за участю досвідчених менторів з метою підвищення рівня навичок 
проєктного менеджменту та знань у сфері управління відходами.

Тетяна Столяренко

Європейська спільнота в 2021 році серед політичних амбіцій ре-
алізує ініціативи, які дозволять, сталому фінансуванню стати части-
ною заходів, що мають на меті переорієнтувати потоки капіталу на 
більш стійкі інвестиції та дати можливість ЄС зменшити його вугле-
цевий слід щонайменше на 55% до 2030 р. і досягне вуглецевої ней-
тральності до 2050 р.

Капітал в майбутньому буде спрямований на істотний внесок в 
пом’якшення наслідків зміни клімату, або в адаптацію, уникаючи 
при цьому значної шкоди для інших екологічних цілей.

Таксономія ЄС буде сприяти цьому як система зеленої класифікації, 
яка переводить цілі ЄС в області клімату і навколишнього середови-
ща в критерії для конкретної економічної діяльності в інвестицій-
них цілях.
 
Всі існуючі види діяльності повинні бути перевірені. У тих випадках, 
коли діяльність не має потенціалу до переходу, слід розробити пла-
ни щодо поетапної відмови/згортання такої діяльності.

Це дозволить створити нові робочі місця, професії та виконувати 

інші заходи в поточній діяльності з урахуванням інтересів наступ-
них поколінь.

В основі стоїть принцип: 
«Не наносити значної шкоди» — що означає,

ніякі фінансові кошти не повинні підтримувати
діяльність, яка завдає шкоди екологічним цілям і

соціальним цілям

Таксономія має відношення та буде торкатися як відповідних вироб-
ників, так і діяльності тих, хто бере або буде брати участь в створені 
доданої вартості відповідної продукції, послуги, а згодом і діяль-
ності всіх інших юридичних осіб. Інформація, що буде розкриватися 
компаніями, буде доступна аналітикам банків, страхових компаній, 
компаніям з управління активами або рейтинговим агентствам, 
кінцевим інвесторам і неурядовим організаціям, а також іншим за-
цікавленим сторонам, які хочуть, щоб компанії краще відповідали за 
їх соціальні та екологічні наслідки. Додатково, пропонується створи-
ти відповідні фінансові стимули для сталого бізнесу.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА АГРОСФЕРИ: РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Сталий розвиток

Олексій Коржов,
CEO Cofinenso

Серед глобальних цілей сталого розвитку, ухвалених на Саміті ООН 
зазначені такі як: подолання голоду та боротьба зі зміною клімату. 
Вказані цілі є надзвичайно актуальними для України як для держави 
із значним аграрним потенціалом.
 
Останніми роками в світі гостро стоїть питання виробництва і забез-
печення населення продовольством. Україна може посилити свою 
присутність на світовому ринку агропродукції та органічної продук-
ції. Зокрема, розширити експортний потенціал вітчизняних вироб-
ників.

Продовольча безпека України багато в чому залежатиме від того, 
наскільки ефективно адаптується сільське господарство до кліма-
тичних змін, нових агрокліматичних умов вирощування сільського-
сподарських культур. 

Також, адаптація стандартів до європейських вимог аграрної про-
дукції дозволить полегшити доступ продукції українських компаній 
на ринок ЄС. 

Стале (стійке) сільське господарство
направлене на забезпечення екологічної стійкості екосистем,

соціальної рівності та економічної життєздатності
бізнес-моделей

Невиконання умов сталого (стійкого) розвитку сільського господар-
ства з часом може призвести до загострення екологічних ризиків 
у землекористуванні і вирощуванні сільськогосподарських культур.

Основними продовольчими культурами як в світі, так і в нашій дер-
жаві є зернові культури. Зернове господарство України є стратегіч-
ною і ефективною галуззю народного господарства. 

Основними товаровиробниками зернової продукції в Україні є ве-
ликі приватні агроформування та сільськогосподарські підприєм-
ства. Однак власники таких структур прикладають максимум зусиль 
на розвиток виробництва власної продукції, але не достатньо чітко 
прораховують майбутні агроризики, обумовлені екологічною від-
повідальністю та високою залежністю від погодних умов. 

Серед екологічних ризиків землекористування та вирощування 
зернових культур можна виділити наступні: 

- кліматичні ризики;

- підбір сортів і гібридів сільськогосподарських культур;

- порушення науково-обґрунтованої структури посівних площ і 
сівозміни;

- вирощування монокультур;

- необгрунтоване застосування мінеральних і органічних добрив;

- необгрунтоване застосування засобів захисту рослин; 

- застосування засобів механізації.

З часом такий підхід може призвести до падіння родючості ґрунту, 
зменшення врожайності зернових культур, зниження якості зерна, 
втрати агробіорізноманіття на землях сільськогосподарського при-
значення.

Важливою умовою раціонального землекористування
в межах сільськогосподарських підприємств,

великих агроформувань (агрохолдингів, зокрема)
є не лише економічний аспект,

який є організаційно-економічним механізмом використання 
економічних інтересів землевласників,

але і екологічний, який полягає в збереженні якості ґрунтів, 
підвищенні і збереженні родючості земель,

забезпеченні стійкості екосистем

В діяльності деяких господарств та агрохолдингів як підприємни-
цьких структур переважають економічні пріоритети, і не завжди 
враховується вплив цієї діяльності на стан навколишнього природ-
ного середовища, дотримання природоохоронних і агротехнічних 
вимог в землекористуванні, зокрема, щодо науково-обґрунтованих 
сівозмін, співвідношення структури сільськогосподарських угідь, 
норм внесення добрив та застосування засобів захисту рослин.

Тимчасовість статусу орендаря і статутна мета сільськогосподарсь-
ких підприємств, спрямована на одержання прибутку в даний час, 
залишає поза увагою необхідність врахування післядії застосовува-
них технологічних прийомів і їх впливу на стан природних ресурсів 
агросфери, екологічний стан ґрунтів.

Тому важливим питанням екологічної безпеки агросфери зали-
шається збереження агроекологічного стану земель сільськогоспо-
дарського призначення, збалансування екологічних і економічних 
пріоритетів у землекористуванні.

З цією метою, нам вже сьогодні потрібно враховувати нові вектори 
розвитку світової спільноти та нашого, місцевого, населення для до-
сягнення поставлених в майбутньому цілей та задоволені поточних 
потреб з тим, щоб завтра не настало для нас раптово, а реалії май-
бутнього були більш очікуваними та бажаними як для нас так і для 
наших нащадків.

І. Таксономія ЄС — це класифікаційна система, що встановлює пе-
релік екологічно стійких видів економічної діяльності.
 
ІІ. Таксономія ЄС є важливим фактором, що сприяє нарощуванню 
стійких інвестицій та реалізації Європейського зеленого курсу. 
Зокрема, надаючи відповідні визначення компаніям, інвесторам та 
політикам, щодо яких економічну діяльність можна вважати еколо-
гічно стійкою.

ІІІ. Таксономія є керівним інструментом фінансового сектору для 
інвестування саме в низьковуглецеві технології, та одночасно ін-
струментом контролю, прозорості та підзвітності діяльності самого 
фінансового сектора в цифрових технологіях.

Тетяна Красільнікова,
Кандидат технічних наук, інженер-еколог 
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DELAMARK: ЕКО-БІЗНЕС, ЩО МАЄ ВЕЛИКУ МІСІЮ

Green Business

Компанія DeLaMark народилася у 2008 році. Її першим кроком в 
Україні став продаж безфосфатних пральних порошків із Японії.

Протягом року DeLaMark знайомила людей з безфосфатними за-
собами, а тоді почала їх постачати до торговельних мереж. Опісля 
компанія почала виробляти власну продукцію. Відтак асортимент 
розширився з однієї одиниці до 150, серед яких нині є практично 
все для прання, прибирання та особистої гігієни.

Так, на сьогодні DeLaMark пропонує широку палітру екотоварів. 
Зокрема:

- порошки, гелі, рідини для прання, кондиціонери-ополіскувачі, під-
силювачі прання;

- засоби для миття посуду з ефірними оліями, іонами срібла, а також 
засоби для посудомийних машин;

- товари для ванної кімнати, кухні, унітаза, підлоги, скла;

- екокосметику для волосся і тіла; 

- шампуні та кондиціонери для волосся;

- бальзами та маски для волосся, гелі для душу та гігієни тіла, а також 
мило для інтимної гігієни;

- засоби для прання дитячих речей, миття посуду та купання дітей.

DeLaMark першою отримала міжнародний
екосертифікат «Жива планета» (за ISO 14024)

на всю лінійку продукції

Ця висока відзнака пояснюється тим, що компанія в своїй роботі 
спирається на такі чотири правила:

1. Чесність — «завжди готові до відвертої розмови з кожним клієнтом, 
постачальником або партнером».

2. Відповідальність — «ми не маємо права не виконати обіцянку».

3. Соціальна залученість — «наша продукція має робити світ кра-
щим, а людей щасливішими».

4. Постійне зростання і розвиток — «ми щодня працюємо над 
поліпшенням рецептур, розробкою нових продуктів, сервісів і про-
цесів».

Завдяки вагомому внеску у збереження довкілля DeLaMark улітку 
2021 року отримала сертифікат від громадської організації «Еколо-
гічна нація». 

Організація відзначила такі важливі заходи компанії, як: 

- підтримка пакування без пластику; 

- безпечна для довкілля продукція; 

- наявність проєктів, що спрямовані на зменшення обігу пластико-
вої тари та підвищення рівня еко-свідомості нації; 

- підтримка екологічних ініціатив.

DeLaMark прагне відповідати концепції Zero Waste,
тож оскільки частина їхньої продукції розфасована

у пластикову тару, компанія запровадила проєкт
«Поверни порожню тару», яка стартувала в офіційному

інтернет-магазині з жовтня 2017 року для киян,
а у 2018 — для всієї України
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«Наші рідкі засоби для прання, миття посуду, прибирання та косме-
тичні засоби розфасовані у тару з поліетилену низького тиску, який 
придатний для повторної переробки.

Ми впевнені, що наші постійні покупці роблять вибір на користь 
екологічних продуктів, але, напевно, не всі сортують відходи. Тому 
щоб заохочувати до цього наших свідомих клієнтів та спростити їм 
ці дії, ми пропонуємо повернути порожню тару від побутової хімії 
DeLaMark нам. Ми натомість запропонуємо знижку 5 гривень за 
кожну порожню ємність», — розповідає Олексій Веренікін, керівник 
компанії DeLaMark. 

Щоб скористатися програмою «Поверни порожню тару», кияни мо-
жуть віддати її безпосередньо кур’єру компанії під час отримання за-
мовлення. Також DeLaMark безкоштовно приймає мірні ложечки від 
пральних порошків та кисневого відбілювача. 

«Ми не просто виготовляємо якісну та безпечну продукцію, а нама-
гаємося бути корисними для суспільства в цілому! Завдяки запро-
вадженню екоініціативи «Поверни порожню тару» за три роки наші 
клієнти повернули нам понад 10 тисяч пластикових пляшок від за-
собів DeLaMark, що стають цінним ресурсом для створення інших 
речей і водночас не потрапляють на сміттєзвалища», — зазначає 
Олексій Веренікін, керівник компанії DeLaMark.

Перевагами продукції компанії є й те, що в її складі всі агресивні 
компоненти (хлор, фосфати, парабени тощо) замінені на безпечні 
аналоги. Також товари виробляються без компонентів тваринного 
походження.

Оскільки компанія є соціально-відповідальним бізнесом, 
вони першими запровадили нанесення шрифту Брайля

на всю лінійку продукції для людей з вадами зору

Наразі DeLaMark розробила соціальний проєкт, який спрямований 
на порятунок дітей з вадами серця. 

«Щороку в Україні народжуються близько 4 тисяч дітей з вадами 
серця. Як їм допомогти? Ми розробили бізнес-рішення, яке полягає 
в тому, що ми продаємо пляшку води й кожні 5 гривень із її прода-
жу перераховуємо до благодійного фонду «Серця майбутнього» на 
придбання імплантів для дитячих сердець. Вартість імпланта стано-
вить 35-100 тисяч гривень.

Якщо ми продаємо 10 тисяч пляшок, то вже рятуємо одне дитя-
че життя, оскільки сама операція в Національному інституті сер-
цево-судинної хірургії імені М. Амосова є безкоштовною», — каже 
Олексій Веренікін, керівник компанії DeLaMark.

Зараз DeLaMark залучає соціально-відповідальні компанії та грома-
дян до реалізації цієї доброї ініціативи. 

«Доєднатися до проєкту може кожен охочий. Чекаємо на ваші дзвін-
ки та листи. Зробімо світ кращим разом!» — резюмує Олексій Ве-
ренікін, керівник компанії DeLaMark. 

Як бачимо, DeLaMark — це бізнес, що має Велику місію — творити 
Україну добра. І компанії це на 100% вдається. 

Green Business
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ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ: БАЗОВІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПРАКТИЦІ

Аналіз законодавства

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами

Згідно з чинним законодавством України, всі підприємства, устано-
ви, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, 
що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря, повинні отримувати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Термін дії дозволу регламентується Законом України «Про охорону 
атмосферного повітря». Суб’єкт господарювання, об’єкт якого нале-
жить до першої групи отримує дозвіл на сім років, об’єкт якого на-
лежить до другої групи — на десять років, об’єкт якого належить до 
третьої групи — необмежений.

До першої групи належать об’єкти, які взяті на державний облік і 
мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні 
впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керуван-
ня. До другої групи належать об’єкти, які взяті на державний облік і 
не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких по-
винні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи 
керування. До третьої групи належать об’єкти, які не належать до 
першої і другої груп.

Алгоритм дій при отриманні Дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

1. Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря.

На цьому етапі проходить обстеження підприємства на наявність та 
ідентифікацію джерел утворення та викидів забруднюючих речо-
вин, проведення інструментально-лабораторних вимірювань вмі-
сту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних 
джерел (організований викид — викид, який надходить в атмосфе-
ру через спеціально споруджені газоходи, труби, аераційні ліхтарі, 
інші споруди) та визначення обсягів викидів розрахунковим мето-
дом для неорганізованих джерел викидів (неорганізований викид 
— викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених 
потоків газопилової суміші від джерел забруднення не оснащених 
спеціальними спорудами для відведення газів газоходами, трубами 
та іншими спорудами). 

Згідно з цими даними оформлюється Звіт відповідно до Наказу 
Мінприроди № 7 від 10.02.95 зареєстрованого в Мін’юсті України 5 
березня 1995 р. за N 61/597 «Про затвердження Інструкції про зміст 
та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів за-
бруднюючих речовин на підприємстві». 

2. Ознайомлення громадськості щодо намірів отримання Дозволу 
на викиди.

Цей етап включає публікацію заяви про наміри щодо отримання 
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 
місцевих ЗМІ та отримання Листа Держадміністрації після проход-
ження 30-денного періоду з дня публікації щодо відсутності скарг та 
зауважень від громадських організацій та громадськості. 

3. Розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами для отримання Дозволу на викиди.

Цей етап включає: замовлення та отримання довідок щодо кліма-
тичних характеристик та фонових концентрацій в районі розмі-
щення підприємства, визначення центроїду підприємства, оцінку 
впливу викидів забруднюючих речовин від підприємства на стан 
атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони. 

Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами оформ-
люються згідно з Наказом Мінприроди № 108 від 09.03.2006 за-
реєстрованим в Мін’юсті України 29 березня 2006 р. за N 341/12215 
«Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення 

документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, ор-
ганізацій та громадян-підприємців».

4. Подання документів до уповноваженого органу та отримання 
Дозволу на викиди.

Згідно з Постановою № 302 від 13.03.2002 р., та Наказу № 108 від 
09.03.2006 р., суб’єкт господарювання для розроблення доку-
ментів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати 
виключно установи та організації, що внесені Мінприроди до 
відповідного переліку, що надає право на розроблення цих до-
кументів.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

- Здійснювати експлуатацію джерел викидів без Дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
або з Дозволом на викиди, термін дії якого закінчився.

- Якщо було створено нові джерела викидів, які не врахова-
но в діючому Дозволі на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, то експлуатація таких джерел викидів 
не дозволяється.

- Діючий Дозвіл на викиди забруднюючих речовин може 
бути анульовано органом який його видав, у разі встанов-
лення фактів подання в проєктних документах на отриман-
ня Дозволу недостовірної інформації.

- Невиконання умов Дозволу на викиди може бути підста-
вою для нарахування штрафних санкцій під час перевірки 
контролюючими органами, а систематичне невиконання 
встановленої вимоги, може бути підставою для анулюван-
ня дозволу.

Постановка на державний облік

Для об’єктів, які належать до першої та другої груп необхідно по-
дати документи для постановки на державний облік згідно з По-
становою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного пові-
тря» від 13 грудня 2001 року № 1655 та у відповідності до Наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 трав-
ня 2002 року № 177 «Про затвердження Інструкції про порядок та 
критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або 
можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан ат-
мосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря», якщо в викидах присутня 
хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потен-
ційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в 
Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенцій-
них викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 
Наказу №177).

Потенційний викид — це максимальний загальний обсяг викидів 
забруднюючої речовини із стаціонарних джерел при роботі під-
приємства в режимі номінального навантаження технологічного 
обладнання, що передбачається проектно-кошторисною доку-
ментацією.

Для цього необхідно надати до Мінприроди: 

- клопотання про взяття об’єкта на державний облік за довільною 
формою на бланку заявника;

- загальні відомості про об’єкт (додаток 2 наказу №177);

- інформацію про види та обсяги забруднюючих речовин, що ви-
кидаються в атмосферне повітря;
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- копію листа про реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруд-
нюючих речовин;

- матеріали, які підтверджують достовірність геодезичних координат 
об’єкта (копія технічного звіту з визначення геодезичних координат 
географічного центру (центроїда).

Документи надаються у письмовій та електронній формі (XML - 
файл).

Статистична звітність 2-ТП (повітря) (річна)

Звітність подається відповідно до Наказу Державної служби стати-
стики України «Про затвердження форми державного статистич-
ного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди за-
бруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел викидів» від 18 грудня 2019 року №405.

Звітування за формою поширюється на юридичних осіб та відокрем-
лені підрозділи юридичних осіб, що мають об’єкти, які перебувають 
на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря та 
здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів. Звіт 
за формою 2-ТП (повітря) (річна) повинен подаватись в територіаль-
ний орган Держстату щороку не пізніше 20 січня. Звітність може по-
даватись як в електронному вигляді так і у друкованому.

Виробничий контроль в галузі охорони атмосферного повітря
 
Виробничий контроль є важливим елементом природоохорон-
ної діяльності будь-якого виробничого підприємства. Згідно з ст. 
29 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» виробни-
чий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється під-
приємствами, установами, організаціями та громадянами — суб’єк-
тами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої 
діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосфер-
ного повітря.

Виробничий контроль поділяється на 3 категорії:

1. Контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних дже-
рел

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферно-
го повітря» суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати кон-
троль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються 
в атмосферне повітря та забезпечувати здійснення інструменталь-
но-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих 
речовин стаціонарних джерел та ефективності роботи газоочисних 
установок.

Вимоги щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених 
нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря вста-
новлюються у Дозволі на викиди та діють протягом всього терміну 
дії цього Дозволу, а саме до отримання нового Дозволу, яким скасо-
вується попередній Дозвіл. 

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням вста-
новлених нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих 
речовин із зазначенням: джерел викидів, періодичності вимірю-
вань, методик виконання вимірювань, місця відбору проб містяться 
у документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отриман-
ня Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами.

Лабораторні дослідження здійснюються лише організаціями, які 
акредитовані на виконання вимірювань.

2. Контроль викидів забруднюючих речовин в зоні впливу підприєм-
ства

На сьогодні відсутній нормативний документ, який би регламенту-
вав періодичність чи порядок проведення контролю забруднюючих 
речовин в зоні впливу підприємства. Періодичність і кількість проб 
для проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря 
на межі СЗЗ від джерел викидів шкідливих речовин може бути на-
ведена у документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для от-
римання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами. 

Аналіз законодавства

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) — функціональна територія між про-
мисловим підприємством або іншим виробничим об’єктом, що є 
джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середо-
вище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї 
об’єктами), яка створюється для зменшення залишкового впливу 
цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захисту насе-
лення від їх несприятливого впливу. 

При отриманні Дозволу на викиди у розгляді документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, та їх погодженні бере участь цен-
тральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Цю 
функцію покладено на Державну службу з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів. При наданні висновків ця 
служба може встановлювати вимоги до організації та проведення 
виробничого контролю за якістю атмосферного повітря у зоні впли-
ву підприємств, а саме: на межі санітарно-захисної зони; у сельбищ-
ній зоні; в зоні відпочинку.

На виконання пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 
березня 1998 року № 391, якою було затверджено Положення про 
державну систему моніторингу довкілля, бажано мати у наявності 
розроблений план-графік виробничого контролю за якістю атмос-
ферного повітря в зоні впливу підприємства, у складі якого має бути 
ситуаційна карта-схема розміщення об’єктів впливу на атмосферне 
повітря. 

3. Контроль викидів від пересувних джерел

Контроль здійснюється підприємствами, які мають на балансі транс-
порті засоби.

Пересувне джерело забруднення — транспортний засіб, рух якого 
супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єк-
ти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з 
впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов’язані:

- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірю-
вань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пе-
ресувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

- використовувати метрологічно атестовані методики виконання 
вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначен-
ня параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересу-
вних джерел.

Питання «періодичності» проведення контролю викидів забруд-
нюючих речовин пересувних джерел, не врегульоване та не регла-
ментоване законодавством. Таким чином, законодавчо встановлено 
мінімальний термін періодичності здійснення контролю пересу-
вних джерел на вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих га-
зах при проведенні технічного огляду (ТО). Більшість підприємств 
дотримується періодичності контролю раз на рік у зв’язку з тим, що 
так прийнято у більшості країн Європи та за аналогією з контролем 
стаціонарних джерел викидів. Порядок проведення обов’язкового 
технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транс-
портних засобів затверджено Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30 січня 2012 року № 137, зокрема п. 3 вищезгаданого Поряд-
ку визначено періодичність проходження обов’язкового технічного 
Контролю.

Проведення контролю відпрацьованих газів автомобілів на відповід-
ність ДСТУ 4276-04 та ДСТУ 4277-04 повинно виконуватися спеціалі-
зованою атестованою лабораторією, з обов’язковою наявністю в га-
лузі атестації лабораторії, права вимірювати параметри пересувних 
джерел: димність, вуглеводні, оксиди вуглецю, температуру оливи, 
частоту обертів. Дані параметри контролю регламентуються ДСТУ 
4276-04, ДСТУ 4277-04. Результати вимірювань оформлюються про-
токолом, форма якого встановлена ДСТУ 4276-04 та ДСТУ 4277-04 і 
зберігаються на підприємстві.

Катерина Копитько,
Інженер з охорони навколишнього середовища

ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»
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ОВД

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВО 5»
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 

по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Код за ЄДРПОУ – 40335158
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВО 5», 

що знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., м. Львів,
вул. Зелена, буд.162.
тел. +380673021616

E-mail: evo5gaz@gmail.com.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається облаштування 

автозаправного пункту для відпуску скрапленого газу, бензинового 
та дизельного палива з метою заправлення автотранспортних 
засобів, за адресою: Львівська область, Львівська міська об’єднана 
територіальна громада, селище міського типу Брюховичі, вул. 
Смолиста (б/н).

Технічна альтернатива 1.
В базовому варіанті планованої діяльності передбачається 

облаштування наземного автомобільного заправного пункту 
модульного типу для відпуску бензинового, дизельного палива та 
зрідженого вуглеводневого палива (пропан+бутан).

Технічна альтернатива 2.
Розглядалось питання, щодо облаштування автозаправного 

пункту на базі підземних резервуарів. Крім того, як альтернатива, 
вивчалась можливість, щодо встановлення обладнання для 
заправки автомобілів стиснутим природним газом (метаном). 

Попередній аналіз показав, що використання альтернативи 2 
є неприйнятною, враховуючи економічні, архітектурно-планувальні 
та містобудівні обмеження.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1. 

Облаштування автозаправного пункту передбачається по вул. 
Смолиста у с.м.т. Брюховичі Львівської області. 

Земельна ділянка, загальною площею 0,0524 га. (кадастровий 
№4610166300:10:001:1915. Цільове призначення: 12.08 Для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій) 
використовується підприємством на правах строкової платної 
оренди, відповідно до укладеного договору з ФОП Андрющенко 
А.В. (№02/01/2020 від 02.01.2020 р).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

____________________________________ 
(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) 

альтернатива 2. 
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв’язку із 

відсутністю земельної ділянки в даному районі, що є прийнятною 
для провадження даної планованої діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
Територія будівництва комплексу вільна від безпосередньої 

близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і 
рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. 
Встановлено, що діяльність, та зокрема облаштування автозаправного 
комплексу має ряд соціально-економічних переваг, серед яких варто 
виділити: створення нових робочих місць; здійснення надходжень 
у бюджет за рахунок сплати підприємством податків; покращення 
економічного потенціалу регіону; забезпечення користувачів 
пальним з високими показниками якості.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо).

Автозаправна станція розташовується по вул. Смолиста у с.м.т. 
Брюховичі Львівської області.  Територіально, об’єкт межує: з півночі 
– Брюховицьке кладовище; з півдня – лісиста місцевість; на сході – 
АЗС, тренувальний майданчик для автомобілістів, на заході - землі 
загального користування, житлова забудова на віддалі 135 м. 

Відповідно до табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 
забудова територій» автозаправна станція по потужності відноситься 
до малої категорії, за технологічними рішеннями по розміщенню 
резервуарів відносно ПРК відноситься до типу «В».

Загалом, проектований пункт відноситься до заправних 
станцій модульного типу. Фактично, під час його облаштування не 
потребуються будівельні роботи (земляні, мурувальні, тощо).  Для 
його подальшого функціонування виникає необхідність виключно в 
підготовчо-монтажних роботах. 

На автозаправному пункті планується здійснювати прийом, 
збереження і відпуск (кінцевим споживачам на комерційній основі) 
бензинового та дизельного палива та скрапленого вуглеводневого 
газу (пропан+бутан).

Максимальна проектна потужність АЗС (річна реалізація 
палива) наступна: бензин – 33,8 м3/рік; дизельне паливо – 47,5 м3/рік; 
скраплений вуглеводневий газ (пропан+бутан) – 233,4 м3/рік.

Станція працює цілодобово, 365 днів на рік. Кількість робочих 
змін на добу – 3, кількість робочих годин у зміну – 8. Кількість 
працівників – 3 чол.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:
- дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- дотримання дозволених рівнів еквівалентного та 

максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та 

ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення;
- проведення планової діяльності в межах відведеної земельної 

ділянки;
- дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного 

законодавства.
При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні 

та містобудівні обмеження,  які регламентуються наступними 
нормативними актами:

 - «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 27.06.2006 р., №309.

-  «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» 
(затвердженими наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим 
у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439). 

- Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.06.1996 р. №173.

- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила 
утримання територій населених місць» (затвердженими наказом 
МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за 
№457/19195).

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
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- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, 
ультразвуку та інфразвуку».

 щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1.
 щодо територіальної альтернативи 1. 
Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного 

законодавства, а також протипожежних розривів між спорудами (в. 
т.ч.тимчасовими)

щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.
 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
З урахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для 

його будівництва передбачені наступні заходи:
- вирівнювання ґрунтового покриву під розміщення об’єктів та 
- облаштування дільниці штучною мережею блискавковідводу; 
- удосконалення дорожнього покриття після проведення 

монтажних робіт, а також нанесення необхідної дорожньої розмітки;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок 

відповідного інженерного оснащення комплексу; 
- під’єднання комплексу до існуючих інженерних мереж; 
- забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших 

видів відходів з території об’єкта. 
щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1. 
Територія придатна для розміщення та експлуатації АЗС.
 щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та 

мікроклімату внаслідок діяльності об’єкта не відбуватиметься;
- повітряне середовище: в умовах проведення підготовчо-

монтажних робіт та при безпосередній експлуатації об’єкта 
здійснюватиметься незначний, короткотривалий, тимчасовий вплив 
Викиди забруднюючих речовин будуть здійснюватись в межах 
допустимих значень;

- акустичне середовище: при проведенні монтажних робіт та 
діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив 
в межах допустимих значень;

- геологічне середовище: вплив відсутній;
- ґрунти: можливий незначний, короткотривалий вплив під 

час підготовчо-монтажних робіт. При нормальних умов експлуатації 
об’єкта вплив на ґрунти зводиться до мінімуму;

- водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок 
побутових, господарських та зливних стоків;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище 
перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також 
шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта не вчинить 
шкідливого впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортні 
зони в районі, та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта 
на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;

- навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;
- культурна спадщина: вплив відсутній, оскільки в районі 

розташування планової діяльності відсутні об’єкти, які мають 
історично-наукову та культурну цінність.

щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

допустимі для облаштування автозаправного пункту для відпуску 
скрапленого газу, бензинового та дизельного палива з метою 
заправлення автотранспортних засобів, за адресою: Львівська 
область, Львівська міська об’єднана територіальна громада, селище 
міського типу Брюховичі, вул. Смолиста (б/н).

щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 

(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”). 

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 3, п. 4, абзац 2, 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля 
проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт  господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу 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 обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

(Продовження на стор. 12)
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впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 

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

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

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

ОВД

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами.

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

що видається Департаментом екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації. 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації,  

що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98. 
тел. +38(032) 238-73-83, E-mail: envir@loda.gov.ua. 

Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки Сорока Назарій Любомирович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,

номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВО 5»
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище,

ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Код за ЄДРПОУ – 40335158
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВО 5»,  
що знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., м. Львів, 

вул. Зелена, буд.162. тел. +380673021616 
E-mail: evo5gaz@gmail.com.

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається облаштування 

автозаправного пункту для відпуску скрапленого газу, бензинового 
та дизельного палива з метою заправлення автотранспортних 
засобів, за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 127.

____________________________________ 
(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) 

Технічна альтернатива 1.
В базовому варіанті планованої діяльності передбачається 

облаштування наземного автомобільного заправного пункту 
модульного типу для відпуску бензинового, дизельного палива та 
зрідженого вуглеводневого палива (пропан+бутан).

Технічна альтернатива 2.
Розглядалось питання, щодо облаштування автозаправного 

пункту на базі підземних резервуарів. Крім того, як альтернатива, 
вивчалась можливість, щодо встановлення обладнання для 
заправки автомобілів стиснутим природним газом (метаном). 

Попередній аналіз показав, що використання альтернативи 2 
є неприйнятною, враховуючи економічні, архітектурно-планувальні 
та містобудівні обмеження.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1. 

Облаштування автозаправного пункту передбачається по 
вул. Пасічна, 127 у м. Львів. Територія під облаштування пункту 
використовується на підставі договору оренди цілісного майнового 
комплексу АЗК, що укладений з ТОВ «Львівська автобаза №1» (№001-
0260421 від 26.04.2021 р.). 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв’язку із 
відсутністю земельної ділянки в даному районі, що є прийнятною 
для провадження даної планованої діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
Територія будівництва комплексу вільна від безпосередньої 

близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і 
рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. 
Встановлено, що діяльність, та зокрема облаштування автозаправного 
комплексу має ряд соціально-економічних переваг, серед яких варто 
виділити: створення нових робочих місць; здійснення надходжень 
у бюджет за рахунок сплати підприємством податків; покращення 
економічного потенціалу регіону; забезпечення користувачів 
пальним з високими показниками якості.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо).

Автозаправна станція розташовується по вул. Пасічна, 127 у м. 
Львові. Територіально, об’єкт межує: з півночі – житлова забудова на 
відстані ≈70 м; з півдня – ПП «Сервіс-Тір»; на сході – станція технічного 
обслуговування; на заході – ПП «Ролада».

Відповідно до табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 



Прийом оголошень ОВД: +38 (067) 785-01-22, +38 (050) 785-01-22, contact@eco-advoacy.com  ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»   www.eco-advocacy.com

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ВИДАННЯ
(Середа) «ЕКОЛОГІЧНА АДВОКАЦІЯ БІЗНЕСУ»                        8 вересня 2021 р. 13№ 2(2)

ОВД

забудова територій» автозаправна станція по потужності відноситься 
до малої категорії, за технологічними рішеннями по розміщенню 
резервуарів відносно ПРК відноситься до типу «В».

Загалом, проектований пункт відноситься до заправних 
станцій модульного типу. Фактично, під час його облаштування не 
потребуються будівельні роботи (земляні, мурувальні, тощо).  Для 
його подальшого функціонування виникає необхідність виключно в 
підготовчо-монтажних роботах. 

На автозаправному пункті планується здійснювати прийом, 
збереження і відпуск (кінцевим споживачам на комерційній основі) 
бензинового та дизельного палива та скрапленого вуглеводневого 
газу (пропан+бутан).

Максимальна проектна потужність АЗС (річна реалізація 
палива) наступна: бензин – 17,8 м3/рік; дизельне паливо – 18,1 м3/рік; 
скраплений вуглеводневий газ (пропан+бутан) – 196,3 м3/рік.

Станція працює цілодобово, 365 днів на рік. Кількість робочих 
змін на добу – 3, кількість робочих годин у зміну – 8. Кількість 
працівників – 4 чол.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:
 - дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- дотримання дозволених рівнів еквівалентного та 

максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та 

ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення;
- проведення планової діяльності в межах відведеної земельної 

ділянки;
- дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного 

законодавства.
При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні 

та містобудівні обмеження,  які регламентуються наступними 
нормативними актами:

 - «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 27.06.2006 р., №309.

- «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими 
наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 
10.02.2020 р. за №156/34439). 

- Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 19.06.1996 р. №173.

- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила 
утримання територій населених місць» (затвердженими наказом 
МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за 
№457/19195).

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку».
 щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1.
 щодо територіальної альтернативи 1. 
Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного 

законодавства, а також протипожежних розривів між спорудами (в. 
т.ч.тимчасовими)

щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається. 

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

щодо технічної альтернативи 1.
З урахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для 

його будівництва передбачені наступні заходи:
- вирівнювання ґрунтового покриву під розміщення об’єктів та 

споруд;
- облаштування дільниці штучною мережею блискавковідводу; 
- удосконалення дорожнього покриття після проведення 

монтажних робіт, а також нанесення необхідної дорожньої розмітки;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок 

відповідного інженерного оснащення комплексу; 
- під’єднання комплексу до існуючих інженерних мереж; 
- забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших 

видів відходів з території об’єкта. 
щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 

щодо територіальної альтернативи 1. 
Територія придатна для розміщення та експлуатації АЗС.
 щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та 

мікроклімату внаслідок діяльності об’єкта не відбуватиметься;
- повітряне середовище: в умовах проведення підготовчо-

монтажних робіт та при безпосередній експлуатації об’єкта 
здійснюватиметься незначний, короткотривалий, тимчасовий вплив 
Викиди забруднюючих речовин будуть здійснюватись в межах 
допустимих значень;

- акустичне середовище: при проведенні монтажних робіт та 
діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив 
в межах допустимих значень;

- геологічне середовище: вплив відсутній;
- ґрунти: можливий незначний, короткотривалий вплив під 

час підготовчо-монтажних робіт. При нормальних умов експлуатації 
об’єкта вплив на ґрунти зводиться до мінімуму;

- водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок 
побутових, господарських та зливних стоків;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище 
перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також 
шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта не вчинить 
шкідливого впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортні 
зони в районі, та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні; 

- навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта 
на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;

- навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;
- культурна спадщина: вплив відсутній, оскільки в районі 

розташування планової діяльності відсутні об’єкти, які мають 
історично-наукову та культурну цінність.

щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

допустимі для облаштування автозаправного пункту для відпуску 
скрапленого газу, бензинового та дизельного палива з метою 
заправлення автотранспортних засобів, за адресою: м. Львів, вул. 
Пасічна, 127.

щодо територіальної альтернативи 2. 
Не розглядається.

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

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 3, п. 4, абзац 2, 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10.  Наявність   підстав  для здійснення оцінки транс-
кордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав). 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля 
проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

(Продовження на стор. 14)
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довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої 

діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 

на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт  господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу 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 обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

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

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 

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

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

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності. 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде отримання Дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами.

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

що видається Департаментом екології та природних 
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації,  

що знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98. 
тел. +38(032) 238-73-83, E-mail: envir@loda.gov.ua. 

Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки Сорока Назарій Любомирович.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,

номер телефону та контактна особа)

Еколог — екологу

Планування поводження з відходами включає проведення наступ-
них робіт:

- збирання та тимчасове зберігання відходів;

- облаштування місць тимчасового зберігання відходів;

- укладення нових та актуалізація існуючих договорів на видалення/
утилізацію відходів;

- інвентаризація та паспортизація відходів;

- розрахунок Пзув (Показник загального утворення відходів); 

- заповнення та реєстрація Декларації про відходи;

- складання реєстрових карт відходів;

- здійснення первинного обліку відходів (Форма №1-Вт «Облік від-
ходів та пакувальних матеріалів і тари»);

- складання та подання державної статистичної звітності (Форма 
№1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами за 20_
рік»);

- управління місцями зберігання відходів;

- контроль актуальності наявної екологічної документації;

- навчання у сфері поводження з відходами;

- відповідальність у сфері поводження з відходами.

ПЛАНУВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
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Збирання та тимчасове зберігання відходів та облаштування міс-
ць тимчасового зберігання відходів 

Законодавством України визначено обов’язки суб’єктів господарю-
вання у сфері поводження з відходами, зокрема, щодо повного зби-
рання, належного зберігання та недопущення знищення і псування 
відходів, для утилізації яких існує відповідна технологія, а також здій-
снювати заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи 
передачі їх іншим підприємствам, що займаються збиранням, обро-
бленням та утилізацією відходів, а також за власний рахунок забез-
печувати обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають 
утилізації. 

Всі відходи підприємства, в міру їх накопичення, збирають у 
спеціальну тару, призначену для кожного класу з дотриманням 
правил безпеки, яку тимчасово зберігають у відведеному місці, від-
повідно до затвердженої План-схеми місць розміщення відходів, 
до подальшої передачі спеціалізованим підприємствам з метою їх 
утилізації або видалення.

Способи тимчасового зберігання відходів визначаються видом, 
агрегатним станом та класом небезпеки відходів:

- відходи I класу небезпеки зберігають у герметичній тарі (сталеві 
діжки, контейнери тощо), у міру наповнення якої вона герметично 
закривається до моменту видалення відходів; має забезпечуватися 
поточний облік утворення даного виду відходів (по факту утворен-
ня); 

- відходи II класу небезпеки зберігають, відповідно до агрегатного 
стану, у поліетиленових мішках, пакетах, діжках та інших видах тари, 
що запобігає розповсюдженню шкідливих речовин (інгредієнтів);

- відходи III класу небезпеки зберігають у тарі, що забезпечує ло-
калізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажу-
вальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження у навко-
лишньому середовищі шкідливих речовин;

- відходи IV класу небезпеки можуть зберігатися відкрито, на зазда-
легідь відведеній території, у спеціально обладнаних контейнерах;

- відходи в рідкому стані (I-IV класів небезпеки), мають зберігатися 
виключно в герметичній тарі в спеціально відведеному місці;

- тверді відходи (I-IV класів небезпеки), у т.ч. сипкі, в залежності від 
класу небезпеки, зберігаються в контейнерах, пакетах у спеціально 
відведеному та пристосованому місці.

Розрахунок класу небезпеки відходів проводиться відповідно до 
методики, викладеній в ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо 
поводження з промисловими відходами та визначення їх класу не-
безпеки для здоров’я населення», незважаючи на те, що станом на 
2018 рік ДСанПіН 2.2.7.029-99 скасовано. 
 
В залежності від проведеного розрахунку один і той же вид відходу 
різних підприємств може бути віднесено до різних класів небезпе-
ки.

Всі відходи, що утворюються в результаті ведення господарської 
діяльності мають бути зібрані та тимчасово розміщені до моменту 
передачі у спеціально відведених місцях.

При виконанні операцій поводження з відходами відповідальні осо-
би за екологічну безпеку підприємства повинні забезпечити дотри-
мання встановлених гігієнічних вимог.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

1. Спалювання відходів на території підприємства.

2. Розміщення відходів на території земельної ділянки підприємства.

3. Розміщення відходів у неспеціалізованих та непристосованих на-
лежним чином місцях.
 
Проведення Інвентаризації відходів (I-IV класів небезпеки) та Па-
спортизації відходів I-III класів небезпеки, за умови незмінності 
складу, обсягів утворення відходів, процесів поводження з ними, 
носить разовий характер

Еколог — екологу

Порядок проведення інвентаризації відходів на державному рівні 
відсутній.

В багатьох областях розроблені методологічні рекомендації, які за-
кріплені на місцевому рівні.

За інформацією щодо наявності методологічних вказівок слід звер-
нутися до Департаменту екології та природних ресурсів обласної 
адміністрації.

Інвентаризація не є документом дозвільного характеру, а тому не 
потребує додаткових погоджень і затверджень зі сторони органів 
влади. Затверджує її керівник підприємства.

Періодичність проведення інвентаризації відходів підприємство 
визначає самостійно.

Інвентаризація відходів включає заходи з ідентифікації відходів, тоб-
то віднесення відходів до певних категорій та класифікаційних груп, 
виходячи з їх походження, складу, стану, небезпеки для довкілля, 
здоров’я людини, технологічних можливостей утилізації, знешкод-
ження.

Етапи інвентаризації відходів:

- прогнозування виникнення та виявлення відходів на основі ма-
теріально-сировинного балансу процесу або елемента життєвого 
циклу продукції;

- збір даних про процес утворення відходів;

- визначення складу, стану, властивостей та класу небезпечності від-
ходів;

- ідентифікація відходів — віднесення відходів до певних категорій 
та класифікаційних груп; 

- визначення питомих показників утворення відходів та розробка 
нормативно допустимих обсягів утворення відходів на основі нор-
мативної та технічної документації;

- визначення наявних та можливих технологій (методів) поводжен-
ня з відходами;

- виявлення місць утворення та розміщення відходів та визначення 
їх відповідності до встановлених вимог;

- визначення методів контролю та можливих шляхів зменшення 
кількості утворення відходів.

Паспортизація відходів (I-IІІ класів небезпеки)

Обліку та паспортизації підлягають всі відходи, що утворюються на 
території України і на які поширюється дія Закону.

Постанова КМУ №2034 від 01.11.1999 «Про затвердження Порядку ве-
дення державного обліку та паспортизації відходів».

Процес узагальнення відомостей про кожний конкретний вид від-
ходу, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, 
санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і кон-
тролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання,   
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення. 

Паспортизація відходів ведеться з метою їх вичерпної ідентифікації 
та визначення оптимальних шляхів поводження з ними та передба-
чає складення і ведення, в залежності від результатів інвентаризації 
відходів, технічних паспортів відходів та реєстрових карт об’єктів ут-
ворення (РК ОУВ) відходів відповідно до державного класифікатора 
ДК 005-96 «Класифікатор відходів», номенклатури відходів, визна-
ченого порядку погодження місцевим органом Держпродспо-
живслужби та територіальним управлінням екології та природних 
ресурсів (у т.ч. щорічний перегляд шляхом внесення змін).

(Продовження у наступному номері)
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Всеукраїнське громадсько-політичне та науково-виробниче видання

ЕКО-
АДВОКАЦІЯ

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-АДВОКАЦІЯ» 
спеціалізується на наданні повного комплексу послуг в сфері 
екології та охорони довкілля для підприємств усіх форм влас-
ності та видів економічної діяльності.

ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ» - це національний центр екологічної ад-
вокації бізнесу. Основою діяльності є представництво та захист 
інтересів бізнесу в балансі між виробництвом, охороною довкіл-
ля та розвитком суспільства за принципом «Win-Win», що є скла-
довою частиною успішного розвитку економіки країни.

«ЕКО-АДВОКАЦІЯ» є членом Європейської Бізнес Асоціації, 
Спілки Українських Підприємців, Торгово-промислової палати 
України, веде спільні проекти з Генеральним договором ООН, 
Партнерством «Green Business Ukraine», Радою підприємців 
при КМУ. Серед наших клієнтів українські та іноземні компанії.

Ми будуємо сталі партнерські відносини з кожним підприєм-
ством та гарантуємо нашим партнерам:

- якісний консультаційний супровід з актуальних питань;

- 100% гарантію результату у встановлений термін;

- економію часу та коштів.

Прийом оголошень ОВД +38 (067) 785-01-22, contact@eco-advocacy.com

Знайти

Для наших партнерів ми надаємо повний комплекс екологіч-
них послуг: 
 
- супроводження процедури з отримання Висновку ОВД;

- встановлення СЗЗ;

- підготовка та супровід перевірок Державної екологічної 
інспекції;

- отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря;

- отримання Дозволу на спеціальне водокористування;

- проведення інвентаризації та паспортизації відходів;

- реєстрація декларації про відходи, розрахунок Пзув;

- організація інструментально-лабораторних досліджень;

- проведення тренінгів та навчань для персоналу, що відповідає 
за екологічну безпеку підприємства, Бізнес-компас еколога;

- повний супровід підприємств з питань дотримання вимог при-
родоохоронного законодавства України; 

- атестація робочих місць;

- екологічна адвокація бізнесу, юридичні послуги, захист та 
представництво в судах;

- екологічний аудит та консалтинг;

- аудит та сертифікація «зелений» офіс;

- впровадження системи НАССР.

Вся інформація про послуги є на сайті

Бізнес — Довкілля — Суспільство
Ми за те, щоб знаходити баланс!

Всі реєстраційні справи

Пошук за назвою

Назва підприємства або ЄДРПОУ

Номер

Дата з Дата по

КОАТУУОбласть


