Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАРС ГРУП"
(ТОВ "ЛАРС ГРУП")
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ - 42407456
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
01135, м. Київ, вулиця Глібова, будинок 7; телефон: +380962563999
адреса електронної пошти: ahqp10x@ukr.net
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ "ЛАРС ГРУП" планує облаштувати міні-завод з переробки небезпечних відходів та
здійснювати операції у сфері поводження з небезпечними відходами (перевезення, зберігання,
оброблення, перероблення, утилізація, видалення і знешкодження відходів).
Технічна альтернатива 1.
В якості технічної альтернативи № 1 розглядається варіант облаштувати міні-заводу з
переробки небезпечних відходів з використанням установок для утилізації відходів – печейінсинератора СР-50 mobile «ATI Incinerateurs MULLER».
Спосіб переробки: піролізне спалювання.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядається варіант облаштувати міні-заводу з
переробки небезпечних відходів з використанням установок для утилізації відходів – установки
NEWSTER-10.
Спосіб переробки: термічна стерилізація.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Комплекс будівель де планується облаштувати міні-завод з переробки небезпечних
відходів знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 64.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
В якості територіальної альтернативи № 2 розглядався варіант відмови від реалізації
планованої діяльності. Зазначена альтернатива не розглядається, так як планована діяльність з
облаштування міні-заводу з переробки небезпечних відходів буде здійснюватись на території
існуючого комплексу нежитлових будівель на землях промисловості на відповідній відстані від
житлової забудови.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності дозволить досягнути еколого-економічного ефекту, адже
облаштування міні-заводу з переробки небезпечних відходів, знизить затрати для суб'єктів
господарювання на утилізацію відходів та значно зменшить кількість накопичених
небезпечних відходів у різних галузях.
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Окрім того, зменшиться кількість відходів, які будуть захороненні на звалищах
(полігонах тощо), що дозволить зменшити рівень впливу небезпечних відходів на довкілля.
Економічний вплив планової діяльності відображається зарахуванням орендної плати,
екологічного податку, місцевих податків та зборів, створенням нових робочих місць тощо.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Категорія земельної ділянки на якій знаходиться комплекс нежитлових приміщень в
якому планується розміщувати міні-завод з переробки небезпечних відходів – землі
промисловості.
Температура піролізного спалювання – 1200 °С.
Тривалість циклу переробки відходів – 30-60 хв.
Проектна виробнича потужність однієї установки печі-інсинератора СР-50 mobile «ATI
Incinerateurs MULLER» складає орієнтовно – 300 кг/год (7200 кг на добу при неперервній
роботі).
Транспортні засоби, які будуть використовуватись для перевезення небезпечних відходів
будуть відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також
у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про
допущення до перевезення небезпечних вантажів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
здійснювати за наявності відповідного дозволу;
вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення
впливу фізичних факторів;
здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;
заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів
для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів
забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел;
передбачити заходи спрямовані на вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих
речовин і відходів або повну їх ліквідацію;
передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації,
знешкодження або розміщення;
передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення встановлених рівнів
акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого фізичного впливу на
навколишнє природне середовище і здоров'я людини;
операції у сфері поводження з небезпечними відходами здійснювати за наявності ліцензії
на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
розробити і погодити із уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок
виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
забезпечити запобігання забрудненню небезпечними відходами навколишнього
природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та
його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків
та захист людей і навколишнього природного середовища від їх впливу
повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті, і про заходи, вжиті для ліквідації її
наслідків, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення;
забезпечувати експлуатацію зазначених об'єктів і перевезення небезпечних відходів з
додержанням вимог природоохоронного законодавства;
ідентифікувати об'єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону
України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
розробити план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті;
мати декларацію безпеки;

перевезення небезпечних відходів здійснювати за умови обов'язкового страхування
цивільної відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час
перевезення, відповідно до закону;
перевезення небезпечних відходів здійснювати лише за наявності відповідно оформлених
перевізних документів, перелік і порядок подання яких визначається нормативно-правовими
актами, що регулюють діяльність транспорту;
виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 1
обмеження планованої діяльності щодо санітарно-захисної зони визначені наказом
Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів».
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не
реалізується.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування будуть виконуватися в
необхідному обсязі згідно чинного законодавства.
Інженерно-геологічна підготовка території.
Охолодження газів перед системою газоочистки.
Блок сухої газоочистки.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки
безпеки і виробничої санітарії; організація і відведення дощових і талих вод з території
планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не
реалізується.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин в процесі роботи установок для
утилізації відходів, роботи автотранспорту тощо.
Геологічне середовище (надра) - потенційний вплив планованої діяльності на геологічне
середовище не передбачається.
Водні ресурси – використання водопровідної води з системи централізованого
водопостачання;
Ґрунт – забруднення ґрунтів нафтопродуктами від несправної техніки.
Земельні ресурси – використання земельної ділянки, яка відноситься до земель
промисловості.
Шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від установок для утилізації відходів.
Рослинний світ – значний негативний вплив на рослинний світ не передбачається.
Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий незначний допустимий вплив на
просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу на
прилеглій території.
Тваринний світ - планована діяльність не матиме суттєвого негативного впливу на
тваринний світ.
Природно-заповідний фонд та екологічна мережа: планована діяльність не матиме
негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти та структурні
елементи екомережі.
Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність не матиме
негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Поводження з відходами – в процесі роботи установок для утилізації відходів
утворюватиметься зольний залишок та відпрацьовані фільтри.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Навколишнє соціальне середовище – планована діяльність буде мати позитивний вплив
на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення,
податкових надходжень, залучення інвестицій в економіку регіону, зменшення кількості
небезпечних відходів.
Навколишнє техногенне середовище – вплив на промислові, житлово-цивільні і
сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час видобування
незначний та допустимий.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не
реалізується.
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”)
Планована діяльність ТОВ "ЛАРС ГРУП" належить до першої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля, а саме: пункт 8 частина 2 стаття 3 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля” (поводження з відходами: операції у сфері поводження з небезпечними відходами
(зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення).
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)
Планована діяльність по облаштуванню міні-заводу з переробки небезпечних відходів та
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (перевезення, зберігання,
оброблення, перероблення, утилізація, видалення і знешкодження відходів) не спричиняє
значного шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх 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 у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2059-VІІІ 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 рішеннями про провадження даної планованої діяльності
буде:
- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством екології та
природних ресурсів України;
- ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними
відходами, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України;
- ліцензія на перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів
автомобільним транспортом, що видається Державною службою України з безпеки на
транспорті.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, 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 екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35
телефон (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Шимкус Марина Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

