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Про розгляд інформаційного запиту

На Ваш запит .на інформацію від 01.11.2018 що надійшов з Департаменту
містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради
щодо санітарне-захисної зони ВАТ «Коксохімічний завод» за адресою:
Карачівське шосе, 44, м. Харків, нормативних розмірів санітарно-захисних зон
для промислових підприємств 2 класу небезпеки, а також щодо існуючих вимог
для розміщення підприємств чорної металургії в міській зоні повідомляємо
наступне.

За наявною в Головному управлінні інформацією, за вказаною в Вашому
запиті адресою, на теперішній час знаходиться підприємство
ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ коксовий ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 24481702),
основний вид діяльності за КВЕД 19.10 виробництво коксу та коксопродуктів.

Відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 29.12.2006 М 05.03.02-07/64894 Робочий проект «АОЗТ «Харьковский
коксовый завод» Реконструкция комплекса коксовой батареи Ма 4-бис
(М. Харків, Карачівське шосе, 44) в частині визначення розміру санітарі-іо
захисної зони, санітарно-захисна зона ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ
ЗАВОД» від джерел шкідливості підприємства встановлена на рівні 500 м в
північно-східному напрямку від димової труби коксових батарей, в південному
напрямку - від тушильної башти до найближчої житлової забудови.

В інших напрямках санітарне-захисна зона від джерел шкідливості
зазначеного підприємства до найближчої житлової забудови встановлена на
рівні нормативної та складає 1.000 м, відповідно до вимог додатку 4 Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених
наказом МОЗ України від 19.06.1996 М.) 173 (Металургійні, машинобудівні та
металообробні підприємства і виробництва. Клас [ . Виробництво по
випалюванню коксу).



Щодо дотримання ГІРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ коксовий. ЗАВОД»
встановлених розмірів санітарне-захисної зони, повідомляємо, що за
результатами останньої проведеної перевірки Головним управлінням
ГІРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВІ/ІЙ ЗАВОД» за вказаною адресою, в термін
13-16.06.2017, порушень в частині дотримання розмірів санітарно-захисної зони
зазначеного підприємства не виявлено.

Нормативний розмір санітарно-захисної зони для промислових
підприємств 2 класу небезпеки, відповідно до вимог додатку 4 Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених
наказом МОЗ України від 19.06.1996 М.) 1.73, встановлений на рівні 500 м.

Щодо розміщення в міській зоні промислових підприємств, в тому числі й

підприємств чорної металургії, повідомляємо, що відповідно до пунктів З.В., Змі
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,
затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 На 173, промислові
підприємства, слід розташовувати на підвищених ділянках з добрим природним
провітрюванням, з підвітряного боку відносно сельбищної території. При цьому
слід орієнтуватися на середньорічну та сезонну (літню, зимову) розу вітрів. При
неможливості створення безвідходних технологій промислові підприємства
повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами.
Нормативна санітарно-захисна зона для комбінатів чорної металургії з повним
металургійним циклом потужністю більше млн.т/рік чавуну і сталі , відповідно
до вимог додатку 4 зазначених санітарних правил, встановлюється на рівні
1000 м (Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і

виробництва. Клас І, п. 4), а нормативна санітарно-захисна зона для комбінатів
чорної металургії з повним металургійним циклом потужністю до ] млн.т/рік
чавуну та сталі, встановлюється на рівні 500 М (Металургійні, машинобудівні та
металообробні підприємства і виробництва. Клас П, П. 5).

Керуючись статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних»
повідомляємо, що Ваші персональні дані (прізвище, ім*я, по батькові, місце
проживання), вказані у запиті від 01.11.2018 внесені до журналу обліку
інформаційних запитів.

Обробка Ваших персональних даних проводиться з метою обліку звернень
громадян для забезпечення реалізації соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів громадян на підставі Закону України «Про
звернення громадян».

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви
маєте право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних
даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника
персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПЄРСОНЗЛЬНИХ

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші
персональні дані;



- на доступ до своїх персональних даних (відповідно до статті 16 «Порядок
доступу до персональних даних» Закону України «Про захист персональних
даних»);

- отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи
обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст ваших
персональних даних;

- пред”являти вмотивовану вимогу володільцю із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;

- предіявляти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних володільцем або розпорядником персональних даних,
якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи;

- звертатись із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства
про захист персональних даних; ,

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.
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