
ТОВ "Український Центр  
перепідготовки та навчання" 

 
  03110 Україна  м. Київ                               Тел./факс:   (044) 229-78-93 
  вул. Солом’янська 23 к. 1                        УкрЦПН     E-mail: post@ukrseminar.com                                                            
                    

 
№ 121118-03 
12 листопада 2018 р. 

Промисловим, громадським, 
науковим, комунальним, 
архітектурним і проектним 
організаціям; 
фахівцям у галузі екології, 
охорони довкілля та 
проектування об’єктів 
архітектури 

 
В Україні вже майже рік діє Закон України "Про оцінку впливу на 

довкілля", виконання вимог  якого викликає багато питань у суб’єктів 
господарювання. Зважаючи на численні запити з цього приводу, Український 
Центр перепідготовки та навчання проводить в м.  Рівне 
01 грудня 2018 року для проектних організацій та підприємств металургійної, 
хімічної, нафтохімічної, газової, машинобудівної, будівельної, легкої, 
деревообробної, харчової та сільськогосподарської промисловості, підприємств 
енергокомплексу, транспорту, зв’язку та комунального господарства України 
консультаційно-методичний семінар на тему:  

"Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – рік у дії.  
Досвід та практика. Узгодження ОВД та ОВНС." 

На семінар запрошуються керівники та фахівці підрозділів з охорони 
навколишнього середовища підприємств та проектних і науково-дослідних 
інститутів, співробітники управлінь та відділів з охорони довкілля, 
проектувальники та розробники розділу ОВНС у проектній документації, 
керівники та юристи підприємств. 

У програмі семінару: 

•  Організаційно-правові основи проведення процедури оцінки впливу 
на довкілля (ОВД) в Україні: 

- огляд основних положень Закону України «Про ОВД»; 
- сфера застосування ОВД в Україні та за кордоном; 
- участь громадськості в процесі проведення  ОВД: 
- методичне забезпечення та стандартизація Звіту з ОВД: 
- оцінка транскордонного впливу на довкілля. 

•  Процедура проведення оцінки впливу на довкілля: 
- обов’язковість здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі 
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прийняття рішень про провадження планованої діяльності; 
- порядок організації громадських слухань, строки їх проведення, 

права та обов’язки уповноваженого органу, організатора громадських 
слухань та суб’єкта господарювання; 

- порядок встановлення плати за забезпечення громадського 
обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими 
можуть використовуватись кошти; 

- порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, стадії 
подачі, строки подання та опрацювання; 

- засади та порядок ведення та адміністрування Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, порядок формування реєстраційної справи, 
порядок внесення документів в Реєстр; 

- порядок внесення до Реєстру матеріалів у разі здійснення 
транскордонної оцінки впливу на довкілля. 

•  Особливості та ключові моменти покрокового проходження 
процедури проведення оцінки впливу на довкілля. 

•  Практичні питання розробки складових частин Звіту з ОВД. 

•  Досвід взаємодії замовника з розробником Звіту з оцінки впливу на 
довкілля  та органами узгодження процедури ОВД. 

•  Узгодження механізмів ОВНС та ОВД  із загальною технологічною 
схемою інвестиційного процесу. 

•  Узгодження механізмів  ОВД з  іншими дозвільними процедурами. 

•  Використання в Звіті з ОВД матеріалів виконаного ОВНС. 

•  Спільне в механізмі участі громадськості в процесі проведення ОВД 
та ОВНС. 

•  Критерії визначення об’єктів/виробництв, які не підлягають оцінці 
впливу на довкілля. 

 
Заняття проводять висококваліфіковані фахівці з великим досвідом 

проходження складних процедур ОВД та виконання ОВНС: 
- Завгородня Тетяна Вікторівна, начальник відділу екології 

ДТЕК ЕНЕРГО; 
- Баб’як Олексій Степанович,  незалежний експерт-консультант. 

 
Семінар відбудеться  01 грудня  2018 року  у конференц-залі готелю 

"Мир" (м. Рівне, вул. Мицькевича, 32). 
Початок семінару 01 грудня  2018 року о 10.00, реєстрація з 9.00. 
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Вартість участі у семінарі (за одного учасника)  2 280 грн. 00 коп.,  

без ПДВ.  
Зазначена сума включає: участь у семінарі, нормативно-методичні 

матеріали, консультації фахівців, кофе-паузи та  обід. 
Кожний учасник отримає Свідоцтво про участь у семінарі. 
При участі в семінарі двох і більше представників однієї організації – 

знижка 5%. 
Для участі у семінарі необхідно: зареєструватись (також можна з 

мобільного пристрою) за посиланням http://clc.am/zVxEDw, або на сайті 
www.ukrseminar.com, або заповнити анкету-заявку та надіслати її на 
post@ukrseminar.com, після чого отримати рахунок-фактуру (при 
необхідності – Договір). 

Офіційний лист-запрошення можна завантажити за посиланням 
http://clc.am/ui28LQ  

Можлива оплата на місці при умові: вартість семінару + % банку за 
перерахунок коштів. 

Увага! Семінар практичний, просимо заздалегідь надсилати до УкрЦПН 
факсом або електронною поштою запитання до лекторів.  

Учасники семінарів отримають акти про надання їм інформаційно-
консультаційних послуг та копію свідоцтва платника єдиного податку. 

 
Для контактів  (10.00 – 18.00): тел.:  (044) 229-78-93,  

тел./факс:  (044) 249-69-15. 
 
 
 
Керівник УкрЦПН      В.А.Степанов
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Для участі в семінарі: "Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – рік у дії.  
Досвід та практика. Узгодження ОВД та ОВНС." 

м. Рівне, 01 грудня  2018 року. 
 

Назва організації  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Поштова адреса ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тел._______________________________e-mail____________________________ 

Факс _____________________________ моб.______________________________ 

Контактна особа _____________________________________________________ 

Кількість учасників____________________________________________________ 

ПІБ учасників і посада __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Вкажіть документи необхідні для оплати:      рахунок,  договір, 

      інші  ____________________________________________________________ 

 
Для участі в семінарі необхідно заповнити анкету-заявку і направити на  

Е-mail  post@ukrseminar.com 
 
 
 

Заповнивши заявку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних. 
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