____________________________________
(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
Приватне підприємство «ПРОМО СЕРВІС»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 36738796
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

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
Україна, 03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27, тел. (050) 410 05 51.
(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 є здійснення операцій у сфері поводження з відходами ІІІ класу
небезпеки (Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у
Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які
містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, що перетворює їх у
небезпечні) в складському приміщенні за адресою: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала
Малиновського, 114.
Технічна альтернатива 1.
Здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме збирання,
перевезення, зберігання відходів:
- Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у
Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які
містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, що перетворює їх у
небезпечні.
Небезпечні відходи, до передачі на утилізацію іншим контрагентам, будуть зберігатися
у окремому приміщенні, з дотриманням вимог діючого санітарного та екологічного
законодавства.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Перевезення небезпечних відходів, буде здійснюватися спеціалізованим транспортом
підприємства, відповідно до ліцензії на право внутрішнього перевезення небезпечних
вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.
Технічна альтернатива 2 (нульова альтернатива).
Відмова від провадження планованої діяльності призведе до зменшення робочих місць,
зменшення відрахувань до бюджетів всіх рівнів, що може негативно вплинути на розвиток
території розташування. Також не відбудеться зниження на населення негативного впливу
небезпечних відходів, що утворюються на підприємствах міста та області.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється в межах існуючого складського приміщення в
складському корпусі за адресою: 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 114.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого
складського корпусі з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність зі збирання, зберігання, перевезення відходів матиме позитивний
соціально-економічний вплив, а за рахунок: зменшення обсягу відходів, які будуть поховані
в землі/скинуті на землю, що дозволить знизити рівень впливу небезпечних відходів на
довкілля; збільшення обсягу використання ресурсно-цінних компонентів відходів в якості
вторинної сировини; запобігання розвитку небезпечних атмосферних, геологічних процесів і
явищ тощо при захороненні небезпечних відходів на звалищах (полігонах); створення
робочих місць; сплата податків в місцеві бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Потужність складу для зберігання небезпечних відходів – 100 т. Площа складу 282 кв.м.
Зберігання відходів передбачено на піддонах в закритій пластиковій тарі. Режим роботи:
кількість робочих днів - 360, к-сть змін -1, тривалість зміни - 8 годин, кількість працівників
складу - 2 людини.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого
законодавства України.
Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон,
дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу.
Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо
збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість
погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на
них господарської діяльності.
Технологічні обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, технологічних
регламентів виробництва, дотримання правил поводження з відходами.
Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних
соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим
негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання
земель.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня в зв’язку з відмовою від планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримування розмірів СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого
складського комплексу.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Проведення землевпорядних вишукувань, екологічних та будь-яких інших досліджень
виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства України, з
метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення
виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня в зв’язку з відмовою від планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Проведення інженерно-геологічних, топографо-геодезичних, екологічних та будь-яких
інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого
законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та
компенсаційних заходів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого
складського комплексу.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Нового будівництва не передбачається. Вплив на довкілля при будівництві відсутній.
Вплив на довкілля здійснюється в процесі впровадження планованої діяльності.
Клімат і мікроклімат: не передбачається.
Повітряне середовище: Під час експлуатації джерелами викидів забруднюючих речовин
будуть пересувні джерела викидів. При цьому рівень забруднення атмосфери не перевищить
санітарно-гігієнічних нормативів.
Ультразвукове, електромагнітне, іонізуюче забруднення та вібрація не очікуються.
Рівень звукового впливу на границі житлової забудови буде в межах норми.
Водне середовище негативний вплив не передбачається. Водопостачання підприємства
здійснюватиметься від існуючої мережі міського водопроводу, Водовідведення здійснюється
у закриту вигрібну яму, яку періодично відкачують відповідно до договору.
Ґрунти: не передбачається. Діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.
Під'їзні автодороги мають тверде покриття.
Шум. Розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і санітарно захисної
зони не перевищуватиме допустимих значень.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: не передбачається.
Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні.
Навколишнє соціальне середовище. Робота підприємства не призведе до погіршення
умов проживання і здоров’я населення. Всі роботи по збиранню, зберіганню, та перевезенню
відходів, крім створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів відрахувань до
бюджету, вирішують
глобальну проблему стихійного, неорганізованого розміщення
відходів, запобігають утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення,
знижують екологічне навантаження на довкілля в регіоні.
Техногенне середовище: не передбачається. Вплив на довкілля, здоров’я та умови
проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень.
Відсутність ризиків впливу досягається шляхом ретельного управління діяльністю,
забезпеченням безпечного поводження з різноманітними речовинами та відходами.
Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують
дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня в зв’язку з відмовою від планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1
Соціальне середовище, можливий вплив — перевищення гігієнічних нормативів
допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць,
перевищення санітарних норм допустимого звукового тиску на межі житлової забудови,
недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництв.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого
складського комплексу.
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 об’єкту належить до: - першої категорії видів планованої діяльності
та об’єктів, що можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно п. 8, ч. 2, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23
травня 2017 року.
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)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
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 визначається згідно ст. 6 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом 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.
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 вебсайті 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 Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними
відходами_______________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 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 планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
тел./факс (044) 206-31-40 та 248-23-43;
електронна пошта: gladun@menr.gov.ua.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

