Від_____________№______________
31/01-19
22.03.2019

Пояснювальна записка
Щодо відповідності послуги технічному завданню
Товариство з обмеженою відповідальністю «Екогрупхолдінг», у разі якщо його буде
обрано переможцем, зобов’язується виконати роботи з «Розробки звіту з оцінки впливу на
довкілля планової діяльності по об’єкту: «Будівництво полігону твердих побутових
відходів у Лівобережному районі м. Маріуполя комунального підприємства «Полігон ТПВ»
в термін, що не перевищує 150 календарних днів.
Роботи будуть складатися з наступних етапів:
№
Початок
Завершенн
п/п Види та обсяги послуг
Тривалість етапу
надання
я надання
послуг
1

Надання
ЗАМОВНИКОМ У день підписання Квітень 2019
ПІДРЯДНИКУ
необхідних СТОРОНАМИ
вихідних даних (документів, Договору
матеріалів та інформації).

2

Розробка
ПІДРЯДНИКОМ 5 робочих днів з дати
Повідомлення про плановану отримання вихідних
діяльність, яка підлягає оцінці даних
впливу на довкілля (далі –
Повідомлення).

3

Надання ЗАМОВНИКУ для
узгодження
тексту
Повідомлення в електронному
вигляді.
Оприлюднення Повідомлення:
1)
розміщення
ЗАМОВНИКОМ в Реєстрі
(через особистий кабінет із
застосуванням електронного
цифрового підпису);
2) подача ПІДРЯДНИКОМ до
Мінприроди
паперового
варіанту;
3) оплата ЗАМОВНИКОМ
публікацій;
3) публікація ПІДРЯДНИКОМ
у 2-х ЗМІ;
4)
розміщення
ПІДРЯДНИКОМ на дошках
оголошень,
фотофіксація
розміщених повідомлень;
5) розробка ПІДРЯДНИКОМ
та
подача
від
імені

3 робочих дні з дати
оприлюднення
Повідомлення
про
плановану діяльність в
Єдиному реєстрі ОВД
(далі – Реєстр)

послуг
Травень 2019

4

5

6

Перше
обговорення.

громадське 20 робочих днів з дати
оприлюднення
Повідомлення
Надання громадськістю до
Мінприроди
зауважень
і
пропозицій до планованої
діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до
Звіту з ОВД.
Підготовка ПІДРЯДНИКОМ 15 робочих днів з дати
Звіту з ОВД (з повним, оприлюднення
частковим врахуванням або Повідомлення
відхиленням
зауважень
і
пропозицій
громадськості,
наданих
у
процесі
громадського обговорення).
Подання ПІДРЯДНИКОМ до
Мінприроди Звіту з ОВД та
Оголошення:
1)
розміщення
ЗАМОВНИКОМ в Реєстрі
(через особистий кабінет);
2) публікація Оголошення
ПІДРЯДНИКОМ у 2-х ЗМІ
3) оплата ЗАМОВНИКОМ
публікацій;
4)
розміщення
ПІДРЯДНИКОМ на дошках
оголошень,
фотофіксація
розміщених повідомлень;
5) розробка ПІДРЯДНИКОМ
та
подача
від
імені
ЗАМОВНИКА листа на ім`я
Голови місцевої ради з
проханням
підтвердити
розміщення оголошення;
6)
розміщення
ПІДРЯДНИКОМ паперового
варіанту Звіту з ОВД у місці
доступу
громадськості
(місцевій раді).
Внесення Звіту з ОВД до
Реєстру Мінприроди.
Оприлюднення Мінприроди
Оголошення про початок
громадського
обговорення
Звіту з ОВД.

3 робочих дні з дати Червень 2019
розміщення в Реєстрі
Звіту з ОВД та
Оголошення
про
початок громадського
обговорення Звіту з
ОВД
(далі
–
Оголошення)

Липень 2019

7

Друге громадське обговорення
у формі громадських слухань
та у формі надання письмових
зауважень і пропозицій (у тому
числі в електронному вигляді):
1) оплата ЗАМОВНИКОМ за
послуги щодо проведення
громадських обговорень;
2)
супровід
проведення
ЗАМОВНИКОМ громадських
слухань, у т.ч. підготовка
доповіді
про
планову
діяльність,
представництво
інтересів
замовника у громадських
слуханнях;
2)
розгляд
Мінприроди
пропозицій
і
зауважень
громадськості;
3)
формування
ПІДРЯДНИКОМ
та
ЗАМОВНИКОМ письмових
відповідей на зауваження та
пропозиції.

25-35 робочих днів з Липень 2019
дати
оприлюднення
Мінприроди Звіту та
Оголошення в Реєстрі

Серпень 2019

8

Отримання ПІДРЯДНИКОМ в
Мінприроди по довіреності від
Замовника Висновку з ОВД, у
тому числі
Звіту про
громадське обговорення.
Оприлюднення Мінприроди
Висновку з ОВД та внесення
до Реєстру.

25 робочих днів з дати Серпень 2019
закінчення
громадського
обговорення

Вересень 2019

9

Розробка Тексту оголошення
про висновок з ОВД та
оприлюднення оголошення в 2х ЗМІ.

3 робочих дні з дати
оприлюднення
Мінприроди Висновку
з ОВД та внесення до
Реєстру

За результатами роботи Замовник отримує проміжні результати роботи у вигляді
наступної документації (на паперовому носії в чотирьох екземплярах з оригінальними
підписами виконавців і один примірник на електронному носії в електронному вигляді в
форматі PDF (Portable Document Format) з підписами виконавців):
1. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
(ст.5 Закону про ОВД)
2. Звіт з оцінки впливу на довкілля від провадження планованої діяльності з по
об’єкту: «Будівництво полігону твердих побутових відходів у Лівобережному районі м.
Маріуполя комунального підприємства «Полігон ТПВ» з відповідними додатками, які
містять іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту.

3. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля. Проведення громадського обговорення звіту з ОВД (відповідно до ст. 7,8 Закону
про ОВД).
4. Публікації в друкованих засобах масової інформації повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
Розробник документації обов’язково виконує технічний супровід всієї документації і
її коригування за потребою протягом всього процесу до завершення робіт — отримання
позитивного висновок з оцінки впливу на довкілля від планованої діяльності (відповідно
до ст. 9 Закону про ОВД) ).
Зміст та структура Повідомлення про плановану діяльність повинні відповідати п. 2
статті 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.
Зміст та структура звіту з оцінки впливу на довкілля повинні відповідати п. 2 статті 6
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.
Директор
ТОВ «Екогрупхолдінг»

Є.В. Ільїн

