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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Передбачається розміщення ділянки по утилізації ртутьвмісних відходів і
виробництва ртуті по вул. Лодзькій, 7-А в м. Харків. В процесі утилізації в якості
сировини використовуються ртутьвмісні відходи, які надходять на ТОВ «Харків-Еко»
від підприємств і установ України, а також відходи, що утворюються на підприємстві в
процесі виробничої діяльності.
На майданчику розміщено: склад, виробнича дільниця. Доставка на склад
здійснюється автотранспортом спеціалізованої організації.
Річна продуктивність ділянки становить:
- утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп – 624 тис. шт;
- утилізація ртуті відпрацьованої металевої - 2425 кг;
- утилізація інших ртутьвмісних відходів - 2750 кг;
- випуск ртуті марок Р0, Р1, Р2, Р3 – 2587,5 кг.
Суть технологічного процесу утилізації ртутьвмісних відходів полягає у
витяганні ртуті з відходів шляхом термічної демеркуризації, отримання товарної
продукції (ртуті) і видаленні знешкоджених відходів.
Основні стадії технологічного процесу: приймання відходів; підготовка відходів
до термічної демеркуризації; термічна демеркуризація відходів з доведенням вмісту
ртуті в них до ГДК; витяг ртуті з технологічних газів; очищення отриманої ртуті до
якості, відповідного вимогам ГОСТ 4658-73 «Ртуть. Технічні умови», упаковка і
реалізація; витяг із знешкоджених відходів корисних компонентів з метою
використання їх як вторинної сировини; видалення знешкоджених відходів.
Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
61099, м. Харків, вул. Лодзька, буд. 7-А.
2.
Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Харків-Еко», код 36626459
Адреса: 61099, м. Харків, вул. Лодзька, 7А, Тел./ф. (057) 754-65-75, 7-199-885
3.
Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля.
Начальник відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044)206-520-89, (044)
206-37-15, (044) 206-31-64, Email: m.shimkus@menr.gov.ua

4.
Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними
відходами, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
15.03.2019 р. о 13:00 у СП ДЛОЦ "Сонячний" РФ "ПЗ" АТ "Укрзалізниця"
м.Харків, с.П"ятихатки, Бєлгородське шосе
Громадські слухання (другі) відбудуться ______не плануються________________
6.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля.
Начальник відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044)206-520-89, (044) 206-3715, (044) 206-31-64, Email: m.shimkus@menr.gov.ua
7.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України: вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля.
Начальник відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. (044)206-20-89, (044) 206-3715, (044) 206-31-64, Email: m.shimkus@menr.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 132 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації
У період з 25.02.2019 р. по 08.04.2019 р.
- ТОВ«Харків-Еко», 61099, м. Харків, вул. Лодзька, 7А, Тел./ф. (057) 754-65-75, 7199-885
- Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради, м. Харків,
просп. Петра Григоренка, 17; т.725-32-58, 725-32-41, e-mail: fr_adm@city.kharkov.ua

