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Керівникові підприємства 
 

Шановний керівнику! 

Звертаємо вашу увагу на те, що жодного послаблення вимог щодо охорони атмосферного повітря та 
експлуатації газоочисного обладнання на період військових дій не передбачено. 

Пропонуємо скористатися послугами з професійної підготовки у сфері охорони довкілля та направити фахівців, 
відповідальних за експлуатацію ГОУ, на навчання згідно вимог Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Закону  України «Про охорону атмосферного повітря», Наказу Мінприроди № 52 від 
06.02.2009 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу», Наказу Мінприроди № 309 
від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів  граничнодопустимих викидів забруднюючи  речовин із 
стаціонарних джерел Затвердження нормативів ГДВ», Наказу № 450 від 26.11.2019 Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України «Про затвердження Уніфікованої форми акта» 
Законодавство вимагає проводити технічне навчання і перевірку знань з правил технічної експлуатації установок 
очистки газу: 

- інженерно-технічного персоналу - не менше одного разу на три роки  
- обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації установок очистки газу - не менше одного разу на 

рік 

Навчання щодо вимог технічної експлуатації ГОУ дозволить: 
- виконати законодавчі вимоги та не допустити  забруднення атмосферного повітря; 
- зменшити екологічні ризики, що пов’язані з експлуатацією установок очистки газу; 
- забезпечити превентивні заходи пожеж та аварій на виробництві; 
- уникнути майнових збитків підприємства. 

Дата проведення: 22 липня 2022, онлайн 

У програмі курсу: 
1. Вимоги до суб'єктів господарювання, які експлуатують установки очистки газу 
2. Паспортизація ГОУ вимоги та рекомендації, приклади. 
3. Рекомендації до складання інструкції з експлуатації ГОУ,  розгляд вимог на прикладі  сусідніх країн. 
4. Проведення перевірок ефективності роботи  ГОУ та їх технічного стану. 
5. Відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону атмосферного повітря та Правил 

експлуатації установок очистки газу 

На час військового стану знижено вартість навчання на особу до 2100 грн без ПДВ (організатор не є платником 
ПДВ). Гарантуємо по завершенню навчання надати учасникам курсу відповідні документи.  

Національний центр сталого розвитку проводить навчання у корпоративних групах під замовлення за договірною 
ціною, програма та дата надання послуг узгоджується із замовником 

З метою виконання вищевказаних зобов'язань просимо найближчим часом повідомити ваше рішення. 

Раді співпраці! 
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