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____________________________________
дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________

реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ 
З ВІДХОДАМИ» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ - 30990215
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, 
ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного 
коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким 
і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 61068, м. Харків, про-

спект Московський, 96-А
Контактний телефон: (057) 725-19-90
(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 полягає в здійсненні операцій в сфері 
поводження з небезпечними відходами на території полігону 
ТПВ м. Дергачі Харківської області.

Небезпечні відходи визначаються Жовтим переліком відхо-
дів затвердженим Постановою КМУ від 13.07.2000 р. №1120. 
Поводження з небезпечними відходами здійснюється шляхом 
термічного спалювання.

Комплекс перероблення відходів складається з трьох тех-
нологічних ліній:

1 технологічна лінія – установка «ВИХОР» продуктивністю 
– 80 кг/год.

2 технологічна лінія – демеркуризатор ємністю 400 дм3. 
3 технологічна  лінія  – утилізатор УТ 500 (установка для 

термічного знищення відходів з разовим завантаженням від-
ходів від 110 до 270 кг/год і максимальною температурою 
спалювання 1200 0С).

До  складу  комплексу  входять  склади  сировини  (окремі  
майданчики  для тимчасового  зберігання  відходів,  що  над-
ходять  на  перероблення),  склад готового  продукту (крихти 
люмінесцентних і ртутних ламп), склад твердих відходів тер-
мічного перероблення, склади допоміжних матеріалів.

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність полягає в здійсненні операцій в сфері 

поводження з небезпечними відходами на території полігону 
ТПВ м. Дергачі Харківської області.

Комплекс перероблення відходів складається з трьох тех-
нологічних ліній:

1 технологічна лінія – установка «ВИХОР» продуктивністю 
– 80 кг/год.

2 технологічна лінія – демеркуризатор ємністю 400 дм3. 
3 технологічна  лінія  –  утилізатор А200 (установка для 

термічного знищення відходів з разовим максимальним заван-
таженням відходів до 100 кг/год і максимальною температурою 
спалювання 1000 0С).

До  складу  комплексу  входять  склади  сировини  (окремі  
майданчики  для тимчасового  зберігання  відходів,  що  над-
ходять  на  перероблення),  склад готового  продукту (крихти 
люмінесцентних і ртутних ламп), склад твердих відходів тер-
мічного перероблення, склади допоміжних матеріалів.

Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територі-

альні альтернативи
Ділянка термічного перероблення та демеркуризації відхо-

дів виробництва, медичних відходів та небезпечних відходів у 
складі твердих побутових відходів розташована на території 
полігону ТПВ м. Дергачі Харківської області.

Територіальна альтернатива 1. Територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт 

прив’язаний до існуючого полігону твердих побутових від-
ходів). 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Запланована діяльність сприятиме:
- покращенню екологічного та санітарно-епідеміологічного 

стану навколишнього природного середовища;
- створенню нових робочих місць;
- отриманню додаткового прибутку, збільшенню надходжень 

до бюджету.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-

метри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Операції, що заплановані у сфері поводження з небезпечни-
ми відходами: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізація. 

Основний технологічний процес складається з наступних 
операцій:

- приймання небезпечних відходів;
- зберігання (накопичення) небезпечних відходів;
- утилізація та оброблення небезпечних відходів;
- очищення газоподібних продуктів;
- знешкодження залишків, що утворюються під час очищення 

газоподібних продуктів;
- моніторинг (виробничий контроль) і регулювання викидів;
- контроль і оброблення стічних вод.
- поводження з шлаками, зольними залишками та витримка 

крихти, накопичення і транспортування готового продукту.
Перелік видів небезпечних відходів, що підлягають збиран-

ню, перевезенню, зберіганню, обробленню, утилізації:
1. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються 

або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), 
поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими 
біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими 
аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або 
більше6;

2. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, 
барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, 
зазначених у Зеленому переліку відходів;

3. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних 
речовин для просочування деревини8.

4. Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-
які з нижченаведених речовин: ртуть; сполуки ртуті (у тому 
числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що 
містять ртуть);

5. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів4, що 
містять компоненти такі як акумуляторні батареї або інші ба-
тареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, 
скло від електронно-променевих трубок або інше активоване 
скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, 
або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до По-
ложення3 (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого 
ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, на-
ведені у переліку2, 5.

6. Відходи виробництва, одержання і застосування біоци-
дів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами 
пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, 
мають прострочений термін придатності7 чи не придатні для 
використання за призначенням;

7. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, 
наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, достатній для 
виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку2.

8. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що 
не відповідають специфікації або мають прострочений термін 
придатності7, і які відносяться до категорій, зазначених у до-
датку 2 до Положення3, та виявляють небезпечні властивості, 
наведені у переліку2;

9. Відходи виробництва, одержання і застосування фар-
мацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у 
Зеленому переліку відходів;

10. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що 
виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи 
подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або 
інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або 
при виконанні дослідницьких робіт;

11. Відходи виробництва, виготовлення і застосування 
смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, 
за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів;

12. Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових 
в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи 
будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранич-
но допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та 
утилізація згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення 
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих ре-
човин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення 
забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шу-
мового навантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як 

для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної 

альтернативи 2.
Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт 

прив’язаний до існуючого полігону твердих побутових від-
ходів). 

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

Інженерна підготовка території включає планування май-
данчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту 
будівництва. До початку будівництва проводяться підготовчі 
роботи, земляні роботи, роботи по водопостачанню та електро-
постачанню будівельного майданчика.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації бу-
дуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних 
ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні 
заходи. 

Персонал проходить періодичне навчання та атестацію з 
правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної 
безпеки та охорони навколишнього середовища.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і культури відсутні. 

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1,2
Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт 

прив’язаний до існуючого полігону твердих побутових від-
ходів). 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяль-
ності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:

- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1. 
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

за альтернативою 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту 
впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2 
Технічна альтернатива не розглядається.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт 

прив’язаний до існуючого полігону твердих побутових від-
ходів). 

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

Планована діяльність належить до першої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на 

довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно 
абзацу 1 пункту 8 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.

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

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести дослідження впливу на пові-
тряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне 
і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ у межах 
ділянки, клімат, передбачається виконання розрахунків розсію-
вання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз кон-
центрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і 
на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

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 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 ді-
яльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості 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 діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності 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 громад-
ськості 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.

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 по-
відомлення 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 зауваження і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті 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 заува-
ження 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 
Ліцензія на провадження господарської діяльності з по-

водження з небезпечними відходами 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11За-

кону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається 

Міністерством енергетики та захисту довкілля України
 (орган, до повноважень якого належить прийняття 

такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-

ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 
206-31-40, (044) 206-20-89, Контактна особа: Гладун Євгеній 
Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на 
довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної 
екологічної оцінки

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


