
 
 
 
 
 

 
 

Комерційна пропозиція 
Екологічний Центр (ЕЦ) «Матрикс Груп» більше 10-ти років професійно 

допомагає юридичним та фізичним особам у вирішенні проблем, пов'язаних з 
дотриманням чинного екологічного законодавства України.  

ЕЦ було розроблено та погоджено проекти для підприємств, установ, організацій та 
громадян-підприємців Київської, Житомирської, Вінницької, Волинської, Львівської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської 
та інших областей в усіх галузях економіки. 

Ми маємо унікальний досвід рішення екологічних питань для малих і великих 
суб’єктів господарювання. Понад сто підприємств є наші постійні клієнти. 

В нашому штаті працюють професіонали, які пройшли необхідну підготовку та 
постійно підвищують свій професійний рівень на семінарах, конференціях, курсах з 
підвищення кваліфікації в органах Міністерства екології та природних ресурсів України, 
тощо. 

ЕЦ у своєму складі має атестовану вимірювальну хіміко-аналітичну лабораторію 
(Свідоцтво про атестацію Житомирстандартметрології №098/15);  

Екологічний Центр «Матрикс Груп» пропонує послуги: 
- інвентаризація та розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 

отримання Дозволу на викиди (Повідомлення Мінприроди №5/3-7/13638-14); 
- контроль промвикидів, визначення фізико-хімічних показників в природних та 

стічних водах; 
- постановка на облік забруднювачів атмосферного повітря; 
- паспортизація пилогазоочисного обладнання, вентсистем, перевірка їх ефективності; 
- еколого-статистична звітность та документація (ПОД-1/2/3/11/12/13,                    

2ТП-повітря/водгосп, N1-відходи); 
- утворення та розміщення відходів (Декларації, реєстрові картки, паспорти, тощо); 
- дозвіл на спеціальне водокористування, нормативи ГДС; 
- розрахунок плати екологічного податку; 
- оцінка впливу на довкілля (ОВД) (розробка звіту з оцінки впливу на довкілля, 

визначення СЗЗ, розташування земельної ділянки) (Cертифікат Мінрегіонбуду 
АР№000366); 

- ідентифікація та декларація потенційно небезпечних об'єктів, допомога у розробці 
плану ліквідації та локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС); 

- екологічний аудит (Повідомлення Мінприроди №13704/17/10-13); 
- консультації та правовий супровід підприємств при перевірках 

Держекоінспекції. 
Консультаційні послуги надаємо безкоштовно. 
 

Сподіваємося на плідну та взаємовигідну співпрацю. 
 

З повагою,  
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