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Виконавчому директору 
МБО «Екологія-Право-Людина» 
Кравченко О.

79005, м. Львів, вул. Івана Франка, 9, оф. 1а

Розглянувши листа Департаменти екології та природних ресурсів 
Харківської обласної державної адміністрації щодо інформаційного запиту до 
публічної інформації міжнародної біагодійної організації «Екологія-Право- 
Людина» згідно вимог природоохоронного законодавства щодо видачі 
Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в 
Харківській області дозволу на спещаіьне водокистування, дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дозволу на розміщення відходів 
ТОВ «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн І» розташованого в с. Веселе 
Первомайського району Харківської обгасті повідомляємо наступне.

ТОВ «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн І» яке знаходиться за 
юридичною адресою: 01025, м. К й в  пров. Рильський 6, 2-й поверх та за 
фактичною адресою: 900м від с. Весзле Первомайського району Харківської 
області отримало дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами № 6324584002-74 від 24.09.2012р.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 не 
передбачено зберігання примірнику дсзволу на викиди та матеріалів для його 
отримання, тому Управління не має можливості надати копії матеріалів.

У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 
серпня 1998 р. №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і 
перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» (далі-постанова) на 
підставі матеріалів, перелічених в п.12 постанови Державне управління охорони 
навколишнього природного середовища в Харківській області (далі - Управління) 
видало дозвіл на розміщення відході з (крім небезпечних) на 2013 ТОВ «Шелл 
Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн ]» за № ХПерв 732 від 28.09.2012.

Відповідно до п.18 вищезазначеної постанови ліміти на утворення та 
розміщення відходів встановлюються терміном на один рік. Постановою не 
передбачено залишати примірник дозпону та матеріалів для отримання дозволу в 
Управлінні, тому Управління не мав можливості надати копії матеріалів, на 
підставі яких було видано дозволи та відповідні дозвільні документи на 
розміщення відходів.
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Копія висновку державної екологічної експертизи на пошукову свердловину 
Біляївська 400 Павлівсько-Світлівської ділянки надр від 11.09.2012 р. № 107 та 
копія дозволу на водозабезпечення процесу будівництва пошукової свердловини 
№400 Біляївська Біляївсько-Світлівської ділянки надр від 27.12.2012р. Укр № 
6155 А/Хар. надаються в додатку.

Додаток на fc арк. в 1 прим.

Голова комісії з проведення ліквідації 
Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Харківській області


