
Екологічний відділ 
 Маючи багаторічний (з самого початку введення процедури ОВНС в 

Україні) досвід виконання оцінки впливів на навколишнє середовище 
малих (наприклад, мобільні котельні) та величезних (наприклад, 
гірничо-збагачувальні комбінати) підприємств України та зарубіжжя, 
інститут «Кривбаспроект» розробляє: природоохоронну частину для 
проектної документації будь-якої складності, обґрунтовує й проектує 
необхідні природоохоронні та протиаварійні заходи і сучасні системи 
моніторингу за станом джерел впливів та станом навколишнього 
середовища, розробляє екологічні програми з мінімізації негативних 
впливів підприємств на навколишнє середовище. 
 

 Екологічний відділ інституту «Кривбаспроект» якісно та швидко 
розробить для Вас матеріали оцінки впливів на навколишнє 
середовище та інші природоохоронні розділи у складі проектної 
документації, а також дозвільну природоохоронну документацію. 
 



Контакти екологічного відділу інституту 
«Кривбаспроект»: 
  
 e-mail:   eko_krivbassproekt@ukr.net 

 
 Начальник відділу: Аблець Валерій Вікторович 

 
 Телефони:  449-90-22, 449-90-19, 449-90-20 

 

 



Фахівці екологічного відділу 

 Фахівці відділу мають багаторічний досвід роботи та відповідні 
сертифікати в галузі проектування і експертизи: 
 

 - кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих 
видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єкта архітектури. 
Інженер-проектувальник. Інженерно-будівельне проектування у 
частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту 
навколишнього природного середовища; 
 

 - кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих 
видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єкта архітектури. 
Експерт. Експертиза проектної документації у частині 
забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту 
навколишнього природного середовища, забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. 



Оцінка впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) у складі передпроектної та проектної 
документації; оцінка впливів планованої 
діяльності, у тому числі: 
 
 - Заява про наміри 
 - Попередня оцінка впливів об’єкту на навколишнє 

середовище 
 - Оцінка впливів на навколишнє середовище 
 - Заява про екологічні наслідки діяльності 
 - Повідомлення про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля 
 - Звіт з оцінки впливу на довкілля 



Оцінка рівнів шкідливих факторів 
впливу на навколишнє середовище 

 В розрахунках рівнів концентрацій забруднюючих 
речовин в приземному шарі атмосфери, рівнів шуму 
та інших факторів впливу на навколишнє 
середовище використовуються діючі нормативні 
документи та найсучасніші електронні програми, 
узгоджені з Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України. 
 



Підготовка матеріалів до громадських 
слухань 

 Матеріали для оприлюднення Заяви про наміри, 
Заяви про екологічні наслідки діяльності, 
Повідомлення про плановану діяльність, яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля, в засобах 
масової інформації та матеріали для проведення 
громадських слухань щодо планованої діяльності. 



Проект санітарно-захисної зони 
підприємства 

 
 Обґрунтування розмірів санітарно-захисної зони за 

рівнем шкідливих факторів, які впливають на 
навколишнє середовище (в тому числі, 
обґрунтування збільшення або зменшення розмірів 
санітарно-захисної зони). 
 

 Розробка заходів щодо забезпечення зниження 
рівнів шкідливих факторів на межі санітарно-
захисної зони. 



Ідентифікація небезпечних 
об’єктів 

 
 Ідентифікація потенційно небезпечних 

об’єктів. 
 Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. 
 Розрахунок рівней ризиків: виникнення 

аварійних ситуацій, індивідуального, 
теріторіального, соціального. 

 



Експертиза проектної документації 
    
Екологічний відділ проводить експертизу 

проектної документації в частині: 
 
   забезпечення безпеки життя та здоров’я 

людини, захисту навколишнього 
середовища, забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення. 
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