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Українські та міжнародні заходи, які відбудуться найближчим часом. Наукові, 
комунікаційні бізнес-події та інновації. Обмін досвідом єкспертів у сегменті еко-
трендів.GreenEvent Новини, пропозиції, українські та міжнародні процеси, які впливають на розвиток 

екологічних трендів, сприяють формуванню еко-культури суспільства. Завжди 
актуально!GreenNews

26.05 ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ, ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
СКИДІВ ТА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Коли: 26 травня 2020 р., 14:00 - 16:30

У рамках ОНЛАЙН-ТРЕНІНГУ обговорюватимуться найгостріші питання лабораторного екологічного контролю та найпоширеніші 
помилки в організації інструментальних екологічних вимірювань.

ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ буде корисний фахівцям, які надають та користуються послугами вимірювання стану об’єктів навколишнього 
середовища, а також провадять природоохоронну діяльність у дотичних сферах.

Спікери: 
МАКСИМ СОРОКА, PhD з екологічної безпеки, науково-технічний радник проекту «Чисте повітря для України», еколог з понад 10-ма 
роками досвіду інструментальних вимірювань та екологічного моніторингу довкілля.
ОЛЕКСАНДР КАРПЕНКО, голова комітету екологічного моніторингу ПАЕУ

Тривалість: 2-2,5 години

Вартість участі: 1100 грн/особу.

Вартість за умови участі від двох представників компанії: 900 грн/особу

Контакти: Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com

Коли: 28 травня 2020 р.
Місце проведення: м. Львів

В рамках заходу буде проведено ряд конференційних секцій, присвячених тематиці сучасних технологій буріння й інтенсифікації притоку, 
а також правових, економічних та політичних умов діяльності нафтогазової галузі в Україні.

Програма щорічних нафтогазових технологічних конференцій «Ньюфолк НКЦ» включає участь власників, керівників та провідних фахівців 
(технічних директорів, головний геологів та інженерів) найбільших сервісних і видобувних компаній Канади, США, Великобританії, 
Німеччини, Нідерландів, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, Білорусі, Казахстану та України.

Контакти: https://forms.gle/u8gXW5Qft8ifQFY88

28.05 КОЛТЮБІНГА. ГРП. БУРОВІ СЕРВІСИ. ГЕОФІЗИКА. СКЕРОВАНЕ БУРІННЯ
VІI міжнародна конференція

15.06 ОВД В УКРАЇНІ: бізнес-держава-експерти-суспільство

Коли: Дискусія відбудеться після завершення карантину, точну дату повідомимо додатково!
Місце проведення: м. Київ, вул. Урицького 35, 1 поверх, кімната 103
Спільно на платформі ПАЕУ ми попрацюємо, щоб:
- проаналізувати «вузькі місця» закону на реальних прикладах (виступи екологів діючих 
підприємств та експертів ПАЕУ)
- проаналізувати  статистику по звітах (аналіз від експертів та науковців)
- випрацювати пропозиції, які спрямовані на усунення недоліків Закону ОВД

Контакти:  0 800 214 899, liudmyla@ecolog-ua.com

Суспільний діалог

29.05 ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОУ

Коли: 29 травня 2020 р.

Чому інтенсив-курс?
Ми прагнемо надати максимум корисної практичної інформації
Тривалість онлайн-лекції: 2,5 години
Обсяг курсу: 6 годин

Вартість: 2300 грн/особу.

Контакти:  Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com

Інтенсив-курс підвищення кваліфікації

РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЛІ ТЕПЕР ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ БЕЗ 
ДОМОВЛЕННОСТЕЙ І РАНДОМНО

У Держгеокадастрі нагадують, що з 3 
липня 2020 року реєстрація земельними 
реєстраторами буде відбуватися за 
принципом екстериторіальності.

За словами голови Державної 
служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру Романа Лещенка, 
після подання документів система 
самостійно обирає структурний підрозділ 
Держгеокадастру, який розглядатиме 
документи, і цей підрозділ може бути 
з будь-якого регіону країни. У такий 

спосіб нівелюється  корупційна складова 
особистих домовленостей між земельним 
реєстратором та тим, хто подає документи,  
й унеможливлюється втручання у процес 
прийняття рішення реєстратора.

Крім цього, Держгеокадастр хвалиться  
скороченням терміну розгляду документів 
до семи днів. 

«Враховуючи те, що на частині 
території Донецької та Луганської 
областей територіальні органи 
Держгеокадастру не здійснюють свої 

повноваження, вказані області виключено 
з Пілотного проекту із запровадження 
принципу екстериторіальної  реєстрації 
земельних ділянок», — ідеться у 
повідомленні.

Це є пілотний проект, який відновлює 
роботу після усунення виявлених недоліків. 

Нагадаємо, що уряд обіцяє розробити 
правила утримання лісосмуг, адже 
повсюдна вирубка лісосмуг є однією з 
причин пилових бур, вимивання чорноземів 
і втрати урожаю на полях.

Держгеокадастр відновлює реєстрацію земель за принципом екстериторіальності

УРЯД ПРИЗНАЧИВ ЩЕ ОДНОГО 
ЗАСТУПНИКА У МІНПРИРОДИ

Кабінет міністрів України призначив 
Руслана Стрільця заступником міністра 
охорони навколишнього середовища і 
природних ресурсів України з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації.

Про це  стало відомо з розпорядження 
Кабінету міністрів, оприлюдненого на 
Урядовому порталі.

Відомо, що до цього часу Стрілець 
займав посаду  заступника директора 
департаменту з питань поводження 
з відходами, екологічної безпеки 
та переходу до кругової економіки 
Міністерства енергетики та захисту 
навколишнього середовища. А раніше 

був директором департаменту екології та 
природних ресурсів Дніпропетровської 
облдержадміністрації.

Раніше Кабінет міністрів України 
призначив Ірину Ставчук заступником 
Міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України.   

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив рішення 
про створення окремого Міністерства 
захисту довкілля. Відповідну постанову 
уряд прийняв сьогодні, 27 травня, на своєму 
засіданні. 19 червня  народні депутати 
України проголосували за призначення  
Романа Абрамовського на посаду міністра 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України. 
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КАБМІН НЕ ПРИЙМАВ РІШЕННЯ ПРО ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ 
МАСКОВОГО РЕЖИМУ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Попри заяви міністра юстиції Дениса 
Малюськи, на сайті Кабміну немає рішення 
про пропозицію посилити адміністративну 
відповідальність власників громадських 
установі і закладів, а також маршруток 
за недотримання маскового режиму 
відвідувачами та пасажирами. На засіданні 
1 липня Кабінет міністрів не прийняв 
жодного рішення, яке б стосувалося 
маскового режиму чи інших обмежувальних 
заходів у боротьбі з COVID-19.

«На сьогодні таких змін до Кодексу 
про адмінправопорушення не внесено 
і тому чинними є штрафи в розмірі 17 

000 грн, — сказав у своєму коментарі 
GreenPost керуючий партнер юридичної 
компанії «Альянс правових сил» Віталій 
Собкович. — Ба більше, на сайті Верховної 
ради поки навіть не зареєстровано такого 
законопроекту.

Оскільки Кабмін тільки вводить 
карантин і його умови, він не може 
змінювати розмір штрафів, а тільки 
пропонує внесення змін до Кодексу, який 
визначає види відповідальності та розмір 
штрафів. А внесення змін до Кодексу 
про адміністративне правопорушення є 
компетенцією ВРУ».

На сьогодні таких змін до Кодексу про адмінправопорушення не внесено і тому чинними є штрафи в розмірі 17 000 грн

З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ ОФІЦІЙНІ ЛІКИ ВІД COVID-19

Європейська комісія повідомила про 
надання умовного дозволу на продаж 
лікарського засобу від коронавірусу. Ним 
став препарат Ремдесивір. 

Як повідомляє «Європейська правда», 
відповідну заяву розміщено на сайті 
Єврокомісії, а дозвіл видано за прискореною 
процедурою після рекомендації 
Європейського агентства з лікарських 
засобів (EMA) з подальшим схваленням 
державами-членами.

«Захист громадського здоров’я є 
ключовим пріоритетом Комісії, і тому 
дані про Ремдесивір були оцінені у 
винятково короткі терміни за допомогою 
процедури швидкої перевірки: підходу, 

який використовується ЕMA під час 
надзвичайних ситуацій в галузі охорони 
здоров’я для оцінки даних по мірі їх 
надходження», — йдеться в заяві.

Наразі Ремдесивір отримав 
дозвіл на умовний маркетинг, один із 
регулюючих механізмів ЄС, створений для 
полегшення раннього доступу до ліків, які 
задовольняють відсутні медичні потреби, в 
т. ч. для невідкладних ситуацій у відповідь 
на загрози громадській охороні здоров’я, 
такі як поточна пандемія.

Відзначимо, що ВООЗ назвала 
найперспективнішу вакцину від Covid-19. 
Нині у світі на людях тестують 17 вакцин 
від коронавірусу.

Ліки є дозволеними на рівні ЄС для лікування коронавірусу

мали змоги вчасно виявляти небезпечні 
захворювання або лікувати хронічні».

Проте науковиця підкреслює: більш 
обґрунтовані висновки можна буде робити 
за даними бодай річної статистики, коли 
за підсумками 2020 року органи державної 
статистики матимуть зведену інформація 
за причинами смерті.

«А взагалі існує такий дослідницький 
прийом – коли цей, так би мовити, 
кумулятивний ефект і пандемії, і 
карантинних заходів оцінюється тим, 
чи підвищується смертність узагалі, – 
розповідає Ірина Курило. – Бачите, є 
різноспрямований вплив карантину – 
сприятливий щодо епідемічної ситуації, 
але несприятливий щодо інших хвороб. 
І відстежування числа смертей, а краще 
тривалості життя як більш коректних 
за підсумками більш тривалого періоду 
дає можливість робити висновки, як це 
вплинуло в комплексі».

Раніше ми писали, що Держстат не 
знає, від чого померли українці за три 
останні місяці.

Також ми розповідали, що не 
виключено, що народжуваність через 
якийсь час піде вгору.

КОРОНАВІРУС КОРИСНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?

Коли Держстат нарешті оприлюднив 
статистику смертності за цей рік (січень-
квітень), багато хто сприйняв це як доказ 
відсутності існування COVID-19 або його 
позитивного впливу на смертність. Адже  
кількість померлих у січні-квітні 2020 року 
– 195 287 осіб, тоді як в аналогічний період 
2019 року – 207 143, тобто без епідемії 
смертність по країні була вищою майже на 
12 тисяч осіб.

Однак демографи пояснюють: справа 
не в коронавірусі, а в карантині. І ця 
статистика цілком очікувана.

«Насправді карантин при складній 
епідеміологічний ситуації для того й 
запроваджується, щоб знизити смертність, 
– сказала у своєму коментарі  Green-
Post завідувачка відділу досліджень 
демографічних процесів і демографічної 
політики Інституту демографії та 
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи 
Ірина Курило. – Зниження смертності під 
час карантину, по-перше, підтверджує 
його дієвість, та й у наших умовах інших 
можливостей регулювання епідситуації 
фактично нема – ми не маємо таких 
можливостей, як Японія, Південна Корея чи 
інші країни, які переважно зробили ставку 
на масове тестування, відстежування 
контактів, ефективну медичну допомогу 
тощо».

Ірина Курило пояснює, що зниження 
смертності під час карантину має й низку 
інших причин. Насамперед це зовнішні 
причини смерті (ДТП, самогубства, 
випадкові утоплення і так далі), котрі за 
підсумками минулих років є достатньо 
вагомою часткою – понад 30 тисяч осіб 
щорічно. Відповідно карантинні заходи 
обмежують пересування людей та інші 
чинники, які можуть вплинути на зовнішні 
причини смерті.

«Тому якщо здійснити кілька простих 
арифметичних маніпуляцій, можна 
побачити, що порівняно з квітнем того року 
число смертей у квітні цього року (коли вже 
було запроваджено карантин) зменшилось 
на 1656 смертей, – говорить Ірина Курило. 
– Але, на жаль, ми не маємо помісячної 
статистики щодо причин смерті».

Щоправда, зниження кількості 
померлих у віці до 1 року важко пояснити 
зовнішніми чинниками, враховуючи 
ймовірність потрапити у ДТП або вчинити 
самогубство. Але зниження смертності 
немовлят не має стосунку до карантину, 
пояснює Ірина Курило.

«Абсолютне число народжуваності 
в Україні з року в рік, починаючи з 2014 
року, інтенсивно зменшується. Відповідно 
менше народжених – менших смертей», – 
говорить вона.

Однак карантинні заходи можуть із 
часом підвищити рівень смертності, нагадує 
Ірина Курило. Ідеться про ті причини, 
які могла спричинити фактична зупинка 
надання медичної допомоги при інших 
захворюваннях: виявлення новоутворень, 
лікування серцево-судинних захворювань 
тощо.

«Проявиться реакція на рівні популяції 
на припинення надання медичної 
допомоги та інші чинники, пов’язані з 
карантином – різноманітні депресії тощо, – 
говорить  Курило. – Зазвичай вона настає 
не так швидко, але через кілька місяців 
ми можемо відчути і негативні наслідки 
карантину, спричинені тим, що люди не 

Кількість померлих у січні-квітні 2020 року менша, ніж в аналогічний період 2019 року

ЛІКАРІ ПРОСЯТЬ МОЗ ПОСИЛИТИ КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ 
В 11 ОБЛАСТЯХ

Міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов під час брифінгу заявив, що 
регіональні  санітарні лікарі 11 областей 
звернулися з відповідними поданнями 
щодо посилення карантинних обмежень у 
регіонах.

За його словами, станом на ранок 3 
липня в Україні показник захворюваності 
становить 59,7 активних хворих на 
100 тисяч населення, проте показних у 
60 хворих розглядався винятково для 
визначення можливості проведення 
Зовнішнього незалежного оцінювання та й 
рахували його станом на 22 червня.

Він також повідомив, що станом на 
ранок в Україні з початку епідемії виявлено 
46 763 хворих. Зокрема,  876 нових випадків 
COVID-19 виявили за минулу добу. 
Зафіксовано 27 нових летальних випадків, 
а одужало за добу 505 осіб. Загалом померло 
1 212 людей, тих, які перебороли вірус —  20 
558.

Степанов сказав, що на сьогодні 
напружена ситуація спостерігається 

у західних регіонах нашої країни. Це 
Волинська, Закарпатська, Львівська, 
Рівненська області.  Всього 11 областей 
в Україні, де показники  захворюваності 
на COVID-19  нині перевищують норму 

і на вимогу головних санітарних лікарів 
цих областей були зроблені подання щодо 
посилення обмежувальних заходів.

Відомо, що у світі на COVID-19 
захворіло 10 985 656 людей.

Станом на ранок 3 липня в Україні 
зафіксовано  46 763 хворих на 
коронавірус
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УКРАЇНА НА ПОРОЗІ НОВОЇ ЕПІДЕМІЇ ХВОРОБИ, ЯКА 
ВРАЖАЄ ДІТЕЙ

Ризик спалаху поліомієліту в Україні 
було віднесено до категорії високих. 
Відсоток охоплення щепленнями від 
захворювання в країні є недостатнім, 
щоб до кінця року досягнути 95%. Про 
це повідомляє пресслужба Центру 
громадського здоров’я.

У зону ризику нашу країну віднесла 
Європейська регіональна комісія із 
сертифікації ліквідації поліомієліту. На 
сьогодні лише 30% дітей першого року 
життя отримали всі 3 дози вакцини для 
профілактики поліомієліту.

Згідно із рекомендаціями ВООЗ, 
якщо достатня кількість людей у 
країні є вакцинованими (понад 95%), 
розповсюдження вірусу припиниться.

Як повідомили в ЦГЗ, поліовірус 
поширюється від людини до людини через 
фекалії та слину, найчастіше — через 
брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Заразитись цим вірусом може і 
дорослий, і дитина, але найбільш 
сприйнятливі до поліовірусу діти віком до 
п’яти років.

Вірус характеризується ураженням 
центральної нервової системи та 
виникненням паралічу, що може 
призвести до смерті.

Поліомієліт неможливо вилікувати. 

Але саме вакцинація запобігає цій хворобі.
Від поліовірусу помирають близько 

5% хворих через порушення дихання. 

В одного із 200 хворих розвиваються 
деформації хребта і кінцівок, що стають 
причиною інвалідності.

Причина в низькому рівні вакцинації

ВР УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО ВИДІЛЕННЯ 2 МЛРД ГРИВЕНЬ НА 
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПОВЕНЕЙ

Верховна Рада ухвалила за основу та в 
цілому законопроєкт № 3776 про внесення 
змін до закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» щодо ліквідації 
наслідків повені. Відповідне рішення 
підтримали 350 народних депутатів 
України. Про це повідомляє пресслужба ВР. 

Так, проєкт закону розроблено з метою 
збільшення обсягу видатків у Бюджеті-2020 
для вжиття невідкладних заходів з 
подолання наслідків повені в західних 
областях України, що сталася у червні 2020 
року.

«Законом передбачено збільшити 
на 2 млрд грн обсяг резервного фонду 
державного бюджету з метою забезпечення 
фінансування заходів із нейтралізації 
негативних наслідків червневої повені в 
західних областях України та запобігання 
виникненню інших надзвичайних 
ситуацій», — йдеться у пояснювальній 
записці.

Таким чином, законопроєктом 
передбачено збільшити на 2 млрд грн:

- доходи загального фонду від податку 
на додану вартість з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з урахуванням 
бюджетного відшкодування (код доходів 
14060000), надходження якого за 

підсумками І півріччя 2020 року мають 
тенденцію до перевиконання планових 
показників;

- видатки загального фонду за 
бюджетною програмою КПКВК 3511030 
«Резервний фонд».

Так, Мінекології, а також Закарпатською, 

Івано-Франківською, Львівською, Чернівець-
кою облдержадміністраціями заявлено 
мінімальну додаткову потребу у коштах 
на відновлення пошкоджених червневими 
повенями об’єктів та надання допомоги 
постраждалому населенню у сумі понад 1,4 
млрд гривень.  

«ЖОВТІ СУБМАРИНИ» В МАРІУПОЛІ: ЧОМУ «ПОПЛИВЛО» 
ПОРТОВЕ МІСТО

На думку експертів, причина затоплення 
29 червня після короткої сильної зливи 
вулиць Маріуполя — не лише застаріла 
система зливової каналізації.

Дописувачі соцмереж зауважують, що 
зливову каналізацію треба будувати якісно 
та просто чистити вчасно.

«Причина перш за все — зливова 
каналізація. І хаотична забудова, як у тому 
ж Києві. А якщо зливова каналізація не 
впорається все одно, треба застосовувати 
пожежні помпи та відкачувати воду», — 
зазначає Олена Вакула.

Згадали й досвід європейських міст, який 
треба вже давно застосовувати й Україні.

«У Берліні вважають марним 
покладатися тільки на зливну каналізацію. 
Щоб знизити екстремальне навантаження 
на неї, там наразі практикують концепцію 
міста-губки: багато зелених насаджень 
(і на дахах), висока трава та кущі (а не 
стрижені газони), ставки та майданчики 

подвійного призначення (дитячі, 
газони), що перетворюються на калюжі 
(приймають зайву воду під час злив). По 
суті, це той самий принцип, що виконують 
ліси в Карпатах та природні заплави», — 
розповідає Микола Скоробогатько.

Згадали і про загальновідомі кліматичні 
змінини.

«Мала кількість зелених зон із 
трав’яним покривом. Заасфальтовано, 
забетоновано забагато, плюс зміна 
клімату. Дощі йдуть рідше, але сильніші, 
зливові. Пора на це зважати владі 
та громадянам, містобудівельникам 
і місцевим громадам», — уточнює 
голова «Екологія-Право-Людина» Олена 
Кравченко.

Як ми вже повідомляли, основні 
причини катастрофічних паводків у 
Карпатах — забудова та знищення річкових 
долин, хижацький видобуток піску та гравію 
і безграмотні рубки лісу.

Українським містам потрібен досвід Берліна

В ДСНС ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ЙМОВІРНІ ПАВОДКИ
У Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій попередили про 
ймовірні паводки та підтоплення на 
Волині та Одещині.

Так, «очікується проходження 
максимального рівня дощового паводку 
на р. Дністер у створі поста с. Маяки 
(Біляївський район Одеської обл.) у межах 
155–165 см над нулем поста (на 8 год 30 
червня рівень води дорівнює 147 см), 
можливе затоплення ділянки траси Одеса-
Рені, городів і сільськогосподарських угідь 

у с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область)», 
— повідомили у Службі.

На Волині ж паводки ймовірні на 
річках басейну Прип’яті.

Там очiкується пiдйом рiвня води 
на 0,1–0,5 м над рiвнями на 8:00 29 
червня. Можливе досягнення вiдмiтки 
затоплення присадибних дiлянок в 
окремих прирiчкових населених пунктах 
р. Прип’ять у Ратнiвському районі та 
р. Вижiвка у Старовижiвському районі 
Волинської областi.
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значно вище.
Підвищення тарифів на електроенергію 

для населення було розтягнуто у часі на 
п’ять етапів з 1 квітня 2015 року до першого 
березня 2017 року. Це пом’якшило ситуацію 
і дало можливість підготуватися.

На схемі зазначено, що на 2017 рік 
економічно обґрунтований тариф для 
населення становить 197,5 коп. за кВт·год. 
Обсяг дотацій, які перекладаються на 
непобутових споживачів складає 32 млрд 
гривень.

З того часу багато що змінилось, крім 
ціни на електроенергію для населення. 
Майже рік тому оголошено про старт 
вільного ринку електроенергії.

Експерти дискутують про напівреформи, 
а уряд і регулятор опинились між кількома 
викликами: виключенням потужних 
виробників енергії з конкурентного ринку, 
накопиченням заборгованості, втратою 
фізичного та економічного балансу та 
погіршенням інвестиційного іміджу 
держави.

Зближення тарифів поки не 
відбувається, а в кабміні Дениса Шмигаля 
продовжують заспокоювати споживачів 
тим, що МВФ не пов’язує видачу траншу 
з вимогами зміни тарифів. Хоча експерти 
досі чекають прозорості та обґрунтованості 
тарифів.

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ 
ПЕРІОД ПЕРЕХРЕСНОГО 
СУБСИДІЮВАННЯ

Директор досліджень аналітичного 
центру DiXi Group Роман Ніцович під час 
ефіру на Громадському радіо  зазначив, 
що у порівнянні з іншими європейськими 
побутовими споживачами українці купують 
енергію за досить низькою ціною

“В інших країнах вона вища, інколи – 
на кілька порядків. Звичайно, нам треба 
розуміти, що зараз криза, що в людей не 
так багато коштів, щоб оплачувати ці 
послуги, але ми маємо розуміти, що без 
вирівнювання цих диспропорцій ми і далі 
будемо заручниками такої недосконалої 
системи, і далі будуть борги на ринку, і 
далі буде висока ціна для промисловості”, 
-  зауважив експерт.

І додав, що український споживач все 
одно платить високу ціну за таку систему: 
“Якщо ми не бачимо цього в платіжках, 

буде красиво. Але це справедливо тільки 
на ринках з розвиненою конкуренцією, а 
на цьому ніхто не акцентував увагу. Для 
формування атмосфери вільного ринку 
потрібен час, а до того часу ціни будуть 
вищі”, - зауважив експерт з енергетики.

Зараз ми змушені констатувати наслідки 
неефективних урядових комунікацій і тепер 
дуже важко переконати що нам потрібна не 
зарегульованість, а вільний справедливий 
ринок.

Іван Плачков, голова Всеукраїнської 
енергетичної асамблеї, підтримує думку 
про необхідність підвищення тарифів, але 
нагадує, що вразливі верстви населення 
мають бути захищені.

Він впевнений, що загальні низьки 
тарифи на електрику для населення 
приносять  більше вигоди для заможних, а 
не для бідних людей.

“Наприклад, я маю велику квартиру 
у Києві, заміський будинок і ще один в селі. 
Споживаю в 10 раз більше, ніж пенсіонер у 
двокімнатній квартирі, а плачу за низькою 
ціною. Якщо держава дотує пенсіонера на 
50 грн, то на мене виходить близько 600 грн 
в місяць”, - наводить приклад Плачков.

Треба визначати грошову допомогу 
малозабезпеченому населенню і при цьому 
зменшувати тариф для промисловості. 
Буде менше собівартість продукції, 
більше залишиться на заробітну платню 
робітникам, - впевнений експерт.

“Я хочу, щоб було як у цивілізованих 
країнах, щоб люди мали фінансову 
можливість самостійно сплачувати 
свої рахунки. Тарифи мають бути 
прозорими, економічно обґрунтованими та 
справедливими”, - наголошує він.

Щодо стану в галузі, Іван Плачков 
повідомив, що українська енергетика 
переходить з моделі балансування 
споживання та виробництва на нову 
модель - попит та пропозиція. Цей алгоритм 
дає можливість швидкого реагування та 
об’єктивного формування ціни.

Новий ринок передбачав скасування 
перехресного субсидіювання, але питання 
тарифів у нас має політичну складову, і 
перед місцевими виборами знову ніхто не 
хоче втрачати.

Кризову ситуацію в енергетиці вирішує 
зараз керівництво Мінекоенерго, в 
міністерстві розробили новий баланс, який 
підвищує фізичний фактор надійності, але 
фінансова ситуація досі не збалансована.

“У нас є багато центрів впливу - уряд, 
віцепрем’єр, комітети, адміністрація 
президента, але досі не сформувався центр 
відповідальності”, - резюмує експерт.

Отже, тарифи - популярний термін, 
він постійно в інформаційному полі. 
У червні 2020 року пошуковик гугл 
видає словосполучення “тарифи на 
електроенергію” у третьому рядку, після двох 
запитів на популярні мобільні оператори. 
Та це ситуативна “бронза”, в холодні пори 
року лідерство зазвичай міняється, бо 
рівень тарифів - постійна гаряча та досі 
неврегульована тема.

Держава продовжує відкладати 
приведення тарифів до економічно 
обґрунтованого рівня. Експерти нагадують, 
що за популізм політиків українські 
споживачі всіх категорій розплачуються 
морально і фізично застарілими техно-
логіями та обладнанням, екологічними 
проблемами, і тим, що в Україні щорічно, в 
прямому сенсі, вилітає в трубу близько 40 
млн тонн умовного палива.

ТАРИФИ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА РИНКУ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

В залежності від виду енергії, тарифи 
на неї формуються на різних рівнях. 
На електроенергію тариф встановлює 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) - Регулятор.

Тарифи на інші види енергії та 
житлово-комунальні послуги - тепло, 
воду, управління побутовими відходами 
визначають на місцях постачальники, 
які мають ліцензії від Регулятора. Щоб 
отримати ці ліцензії організації щорічно 
проводять розрахунки вартості своїх послуг 
та представляють на затвердження до 
НКРЕКП.

Чому електрична енергія має особливий 
статус? Річ у тому, що електромережі - 
єдиний засіб передачі електроенергії, 
і вони належать підприємствам, що 
надають ці послуги. Отже, підприємства 
обленерго, як і НЕК «Укренерго», що 
передає електроенергію високовольтними 
мережами, є природними монополістами. 
Тому ціноутворення тут не передбачає 
конкуренції і ринкових принципів.

В ст. 5 Закону “Про природні 
монополії” йдеться, що підриємства з 
передачі та розподілу електричної енергії  
є суб’єктами природної монополії. Порядок 
утворення тарифів для таких підприємств 
має встановлюватись незалежним 
державним регуляторним органом 
НКРЕКП.

Наразі Регулятор щорічно, до 1 червня 
має подавати до парламенту звіт про свою 
діяльність і виконання завдань державного 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

ТАРИФНИЙ ДИСБАЛАНС

Ціни на електроенергію відрізняються 
в залежності від категорії споживача: 
побутові та непобутові. Побутові - це 
населення, а до непобутових відносяться 
юридичні особи (в основному промисловість 
- держпідприємства, приватний бізнес та 
бюджетні організації).

Експерти уточнюють, що збільшення 

то ми бачимо це в цінах на продукти, на 
послуги та інші речі”.

На слайді презентації НКРЕКП видно, 
що середньозважена ціна для населення 
вдвічі нижча, ніж для малих непобутових 
споживачів 2-го класу.

Експерти енергоринку теж підтримують 
думку, що населення не виграє від такої 
перехресної практики, коли платить за 
енергію в рази менше, ніж держпідприємства, 
приватний бізнес і бюджетники. Кінець 
кінцем населення переплачує за транспорт, 
промислові та продовольчі товари.

Регулятор розробив план дій на кілька 
періодів. У тому числі в плані зміни 
тарифів. У середньостроковій перспективі 
пропонується скасовувати пільгу для 
категорії споживачів до 100 кВт·год, 
вважають, що це зможе зекономити до 12 
млрд гривень. У довгостроковій перспективі 
за 2-5 років планується остаточно 
ліквідувати перехресне субсидіювання. Це, 
на думку аналітиків, може принести понад 
38 млрд гривень. Одночасно для вразливих 
категорій споживачів пропонується 
запровадити адресну допомогу.

Презентація НКРЕКП на круглому 
столі, що був організований комітетом 
ВРУ з питань енергетики та житлово-
комунальних послуг. Інформація з сайту 
Регулятора.

Щоб забезпечувати низьку ціну 
електрики для побутових споживачів 
уряд створив державну компанію 
“Гарантований покупець”. У Постанові 
кабміну №483 від 5 червня 2019 року, 
затвердили механізм покладання 
спеціальних обов’язків (ПОС) на ринку 
електричної енергії.

Забезпечити низьки ціни для 
населення уряд зобов’язав держкомпанію 
НАЕК “Енергоатом”. Тепер компанія 
продає 75% своєї електроенергії за ціною 
56,7 копійок за кВт·год.

Ще 20% електричної енергії за 
процедурою ПСО “Гарантований покупець” 
купує у держкомпанії “Укргідроенерго”, 
яка управляє ГЕС і ГАЕС. Гідроенергетики 
отримують за свою електроенергію близько 
64 копійок за кВт·год.

Таким чином ці об’єми держава 
виключила з конкурентного ринку, а 
виробники не отримують комерційної 
вигоди від свого товару.

Ситуацію на ринку електроенергії 
редакція GreenPost попросила прокомен-
тувати енергетичних експертів. Ось, що 

розриву у вартості електроенергії та газу для 
населення і промисловості розпочалось ще 
20 років тому за прем’єра Анатолія Кінаха.

Якщо у 2000 році диспропорція між 
тарифами для промисловості та населення 
була ще незначною - 1,3 млрд грн, то в 2013 
році - вже близько 24 млрд грн, а за оцінками 
НКРЕКП, обсяг дотацій, які сплатили в 2019 
році непобутові споживачі за населення 
складає понад 50 млрд грн.

Спроби знизити ціновий розрив та 
стримати дотаційний вал п’ять років тому 
підтримав уряд Володимира Гройсмана. 
З першого квітня 2015 року регулятор 
НКРЕКП розпочав поетапне підвищення 
вартості електроенергії для населення. 
Тоді у Національній комісії повідомили, 
що продовжать вирівнювання ціни на 
природний газ та електричну енергію для 
населення і промисловості.

Рішення про підвищення озвучили у 
Постанові НКРЕ №220 «Про прийняття 
тарифів на електроенергію, що відпускається 
населенню». Таким чином регулятор 
планував поступово ліквідувати перехресне 
субсидування населення коштом інших 
споживачів - промисловості та бюджетної 
сфери, де тарифи на енергоресурси були 

вони думають з цього приводу.
Геннадій Рябцев, член Експертної ради 

при Мінекоенерго вважає, що енергоринок і 
перехресне субсидіювання несумісні.

“Ринок передбачає наявність продавця 
з якісним товаром і покупця з грошима. 
Інакше ніякого ринку не існує, - впевнений 
експерт. - Якщо споживач не може 
заплатити, бо для нього товар просто 
недоступний, а постачальник не отримує 
кошти і не може свій товар не постачати, 
бо він зобов’язаний це робити - то який же 
це ринок?”

Геннадій Рябцев називає цю 
ситуацію справжнім перехресним 
субсидіюванням, коли держава примушує 
“Енергоатом” і “Укргідроенерго” продавати 
електроенергію за фіксованою ціною. І 
зауважує, що конкуренти дозволяють 
собі пропонувати енергію за ціною, яка 
значно відрізняється від регульованої. І 
при цьому сонячна генерація продає свою 
енергію за тарифом увосьмеро вищім, ніж 
“Енергоатом”, а держава змушена брати цю 
енергію і платити в середньому 4,2 грн за 
кВт-год.

Розпочинати реальний ринок треба з 
погашення багатомільярдної заборгованості, 
але бюджет ці суми точно не потягне, 
впевнений  Рябцев. Знайти ці кошти з одного 
джерела неможливо, тому експерт пропонує 
шукати інструменти для реструктуризації, 
залучати вторинні фінансові інструменти, 
боргові зобов’язанні тощо.

Щодо тарифів для побутових споживачів, 
то підвищення цін для населення 
відбудеться після завершення терміну дії 
спеціальних зобов’язань.

“Тези, що Буславець зупинила атомні 
блоки і не дозволяє купувати дешеву енергію, 
а змушує купувати дорогу від Ахметова - це 
пересмикування. Проблема в тому, що ціна 
на атомну генерацію нижче собівартості. 
Ми маємо платити більше за цю енергію,” - 
впевнений експерт.

Геннадій Рябцев вважає, що від 
початку підготовки до впровадження ринку 
енергії уряд обрав хибну інформаційну 
компанію. Не можна порівнювати розвинені 
ринки, де споживачі десятиліттями платили, 
за те, щоб зараз купувати якісну та відносно 
дешеву енергію. Про це ніхто не розповідає, 
бо дуже легко сприймається саме популізм. 
“Добре там, де нас немає”.

“Споживачів почали запевняти, що 
запровадження ринку знизить ціни, бо буде 
ринкова конкуренція. Розповідали як все 
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GreenLife Здоровий Спосіб Життя набуває все більшого значення в житті сучасної 
людини. Завдання рубрики - давати корисну інформацію для всіх наших 
читачів.

ЯК ПЕРЕЖИТИ ЛІТНЮ СПЕКУ: ПОРАДИ ЛІКАРЯ

НА СТОЛИЧНИХ ПЛЯЖАХ КРАЩЕ НЕ КУПАТИСЯ 

Усі ми з великим нетерпінням очікуємо 
літа – плануємо відпустки, мріємо про 
довгоочікуваний відпочинок. Але коли 
воно, таке бажане, настає, виявляється, що 
з ним пов’язані та такі неприємні явища, як 
сонячній опік та тепловий удар (а цього літа 
додався ще один чинник – маски). Основний 
шкідливий фактор улітку – це ультрафіолет, 
саме його тривала дія спричиняє запалення 
шкіри, опіки та підвищує ризик розвитку 
меланоми (раку шкіри). Найбільше від цього 
потерпають діти, тому про те, як пережити 
літню спеку, GreenPost вирішив розпитати у 
Дар’ї Шиманець, лікаря-педіатра.

ЧИМ І КОМУ ЗАГРОЖУЄ СПЕКА?

Спека погано діє на всіх, але діти, так 
би мовити, поза конкурсом. Адже дитина – 
це не маленька доросла людина, а має свої 
особливості, зокрема й у боротьбі зі спекою 
– немовлята і діти виробляють більше 
тепла при фізичних навантаженнях, ніж 
дорослі, до того ж малюки пітніють менше, 
а це знижує здатність тіла до охолодження. 
Отже, діти більше схильні до розвитку 
перегріву. Також свої особливості має тіло 
людини похилого віку, оскільки організм уже 
обтяжений цілою низкою хронічних хвороб. 
Також слід пам’ятати, що спека загрожує 
здоровій людині, а з будь-яким хронічним 
захворюванням тим паче. Артеріальна 
гіпертензія, цукровий діабет, бронхіальна 
астма, ожиріння тощо

СИМПТОМИ ПЕРЕГРІВУ:

– зневоднення (спрага, сухість у роті, 
зниження кількості сечовипускань);

– підвищення температури тіла до 38,5 
– 39,0 °С;

– занепокоєння;
– підвищення частоти серцевих 

скорочень;
– блювання;
– головний біль;
– в тяжких випадках ступор (порушення 

свідомості).

СИМПТОМИ СОНЯЧНОГО ОПІКУ

– місцеві симптоми – почервоніння 

Держпродспоживслужба перевірила воду на столичних пляжах і 
виявила, що вони не відповідають санітарним вимогам.

«Досліджені проби води відкритих водойм станом на 19 червня не 
відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, 
улаштування та експлуатації оздоровчих закладів», — повідомляють 
у службі.

Зокрема, пляжі не відповідають нормам за такими 
показниками:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) 
на пляжах «Тельбін» і «Пуща-Водиця»;

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж 
«Пуща-Водиця»;

запах: пляж «Галерний»;
водневий показник: пляжі «Галерний» і «Вербний»;
біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Вербний» і «Пуща-

Водиця».
Також служба перевірила питні фонтанчики на пляжах і 

вони теж порушують вимоги за такими показниками:
загальне мікробне число: пляж «Вербний»;
наявність загальних колі форм: пляжі «Венеція», «Вербний», 

«Веселка», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та 
«Тельбін»;

нітрити: пляжі «Веселка» та «Тельбін».
На пляжах «Галерний» і «Троєщина» питних фонтанчиків взагалі 

немає.

ЗГІДНО ІЗ САНІТАРНИМИ УМОВАМИ НА ПЛЯЖІ 
МАЮТЬ БУТИ:

медпункт, у якому чергують лікарі та фельдшери;
рятувальний пост (як правило, вишка біля врізу води, на якій 

чергує професійний рятувальник);
фонтанчик із питною водою, у якому моніториться її якість і 

безпечність;
належним чином облаштована громадська вбиральня;
місця для перевдягання;
інфраструктура для обслуговування та відпочинку людей з 

особливими потребами.
Територія пляжу має бути підготовлена належним чином:
пісок очищений (у т. ч. за допомогою спецтехніки) від сміття, 

скла та інших предметів, які можуть загрожувати життю та здоров’ю 
відвідувачів;

інженерна підготовка пляжу — ухил берега має бути не надто 
крутим (аби не було небезпеки для відпочивальників, а також, якщо 
берег дуже крутий, не вийде розставити буї на достатній відстані від 
берега) і не надто пологим;

рельєф дна має бути безпечним для людей, без різких перепадів 
глибини тощо;

щовесни дно повинні обстежувати професійні водолази на 
наявність малого та великогабаритного сміття (принесеного течією 
чи кригою під час льодоходу), через яке можна травмуватися під час 
купання;

перед початком літнього оздоровчого сезону мають бути проведені 
дератизаційні заходи;

якість води перевіряється за допомогою бактеріологічних і 
хімічних аналізів та має відповідати вимогам Санітарних правил і 
норм охорони поверхневих вод від забруднення (СанПіН 4630-88);

пляж має розміщуватися вище за течією від підприємств, які 
можуть скидати у воду шкідливі речовини, навіть якщо ці стоки 
очищуються.

У службі наголошують, що непаспортизовані (так звані дикі) пляжі 
загрожують здоров’ю та життю людей. Тільки пляж, який відповідає 
всім вищепереліченим вимогам, може отримати паспорт, який буде 
чинним протягом літнього оздоровчого сезону.

шкіри, набряк, біль, у тяжких випадках 
поява пухирців. Після опіку – сухість шкіри, 
лущення;

– загальні симптоми – схожі з 
симптомами перегріву, оскільки тяжкі 
опіки майже завжди збігаються з загальним 
перегрівом організму.

ЩО ВАРТО ЗРОБИТИ, ЩОБ НЕ 
СТАТИ ЖЕРТВОЮ СПЕКИ

Тут, як і в боротьбі з будь-яким 
захворюванням, головне – це профілактика.

Обирайте правильний час для виходу 
надвір: уникайте прогулянок із 11.00 до 
16.00, у цей час випромінювання найбільш 
інтенсивне.

Одягайтеся правильно: одяг має бути 
легким і включати головний убір. Також не 
нехтуйте сонцезахисними окулярами, навіть 
у дітей.

Подбайте про правильне місце 
для прогулянок: обирайте затінок, 
використовуйте парасольки.

Потрібен правильний захист від 
ультрафіолетових променів – сонцезахисний 
крем із SPF 30-50. Нанесіть крем за 15-30 
хвилин до виходу на вулицю та повторюйте 
нанесення кожні 2 години перебування 
надворі.

Не залишайте дітей у закритому 
автомобілі (навіть на кілька хвилин).

Не накривайте візочок шторками, 
каптуром, сіткою – повітря повинне 
циркулювати.

Не вживайте алкогольних напоїв у 
спеку.

Пам’ятайте: чим менша дитина, то всі 
ці стани небезпечніші! До 6 місяців малюк 
взагалі не повинен перебувати під прямим 
сонцем, а з 6 місяців дотримуйтесь усіх 
правил профілактики.

Люди, котрі мають якісь хронічні 
захворювання, мають додатково подбати 
про свою безпеку. Звісно, замкнутись удома 
і не виходити надвір до осені не вийде, але 
слід більш серйозно поставитись до засобів 
профілактики, контролювати параметри 
організму, змінені за рахунок хронічного 
захворювання (цукор, тиск тощо),  не 
пропускати прийом ліків, призначених 
лікарем для лікування і контролю  

хронічного захворювання.

А ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЦЕ ВСЕ-
ТАКИ СТАЛОСЯ?

Обговоріть це питання зі своїм лікарем – 
він допоможе визначити «червоні прапорці», 
тобто стани, коли необхідно звернутися до 
лікаря або навіть госпіталізуватися.

Загальні рекомендації при перегріві та 
сонячних опіках:

– багато пити – чисту воду, а краще 
спеціальні розчини для регідратації (ОРС);

– прохолода – легкий компрес із 
прохолодною водою на уражені ділянки;

– використовуйте кондиціонер в 
приміщені для створення комфортних умов, 
якщо ж це сталося надворі – перенесіть 
потерпілого в затінок;

– при підвищенні температури та болю 
використовуйте Ібупрофен або Парацетамол 
(у дозуванні згідно з вагою);

– використовуйте охолоджуючі креми – з 
ментолом, алое або емолієнти.

А ЧОГО РОБИТИ КАТЕГОРИЧНО 
НЕ МОЖНА?

При боротьбі з сонячними опіками та 
перегрівом скажіть «ні» таким засобам:

Не використовуйте лід. Ураження шкіри 
при використанні льоду тільки збільшується.

Не використовуйте місцеві 
знеболювальні (Лідокаіїн, Бензокаїн тощо). 
Це короткотривалий ефект із великою 
кількістю побічних дій.

Не використовуйте сметану, кефір, 
картоплю, олію тощо. Краще приготуйте з 
них смачну вечерю. Медична наука не стоїть 
на місці – вже існують спеціальні засоби для 
нанесення на шкіру.

Не знижуйте температуру довкілля різко. 
Перегрітому організму важко адаптуватися 
при великому перепаді температур.

Не використовуйте загоювальні засоби 
завчасно. Засоби з пантенолом найбільш 
ефективні на 4-5 день, коли стихають прояви 
опіку.

Отже, зберігайте спокій, плануйте 
відпочинок безпечно та насолоджуйтеся 
літом!
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GreenInfo Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для 
повідомлення та ознайомлення громадськості.

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається 
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться – 22.07.2020 о 11:00 годині 
у приміщенні Вугледарської міської ради за адресою: Донецька 
область, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16.

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки 
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@
menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля. Електронна пошта: m.shimkus@menr.
gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з 
ними

Ознайомлення з матеріалами можливо з 03.07 щоденно з 9:00  
за адресою: 

1. Вугледарська міська рада: Донецька область, м. Вугледар, 
вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16.

2. Волноваська  районна державна адміністрація: Донецька 
область, м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1.

3. Мар’їнська районна державна адміністрація: Донецька 
область, м. Мар’їнка, вул. Шевченка, 3.

1. Планована діяльність
Планована діяльність Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», 
Реконструкція повітряної лінії електропередачі 110 кВ «ЮДВ 
- Вугледар», яка здійснюється по трасі існуючої лінії на землях 
Новомихайлівської, Костянтинівської, Степненської сільських 
рад  Мар’їнського району, землях Микільської сільської ради 
Волноваського району і землях м. Вугледар Донецької області.

В процесі реконструкції повітряної лінії електропередачі 110 
кВ «ЮДВ - Вугледар» не має значного виділення тепла, вологи, 
газів, що володіють парниковим ефектом, викидів речовин які 
можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості. 
З урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний 
вплив на повітряне середовище характеризується як екологічно 
допустимий. 

При штатному режимі діяльності підприємства, з 
урахуванням  дотримання передбачених організаційно-технічних 
та природоохоронних заходів – вплив характеризується як 
екологічно допустимий. Вплив планованої діяльності на ґрунт 
в звичайному режимі експлуатації мінімальний, і може бути 
помітним в разі порушення технологічних процесів. Вплив на 
об’єкти природно-заповідного фонду не здійснюватиметься, 
оскільки на землях природно-заповідного фонду та історико-
культурного призначення роботи не проводяться. Вплив на об’єкти 
природно-заповідного фонду не здійснюватиметься, оскільки 
на землях природно-заповідного фонду та історико-культурного 
призначення роботи не проводитимуться.

Вплив на рослинний і тваринний світ характеризується як 
екологічно допустимий. 

Планована діяльність не спричиняє порушення 
навколишнього техногенного середовища за умов комплексного 
дотримання правил експлуатації.

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК 

ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 31018149),
Юридична адреса: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Комерційна, буд.8, тел.: +38(0626) 41-24-81
Поштова адреса: 84302, Донецька область, м. Краматорськ,  

вул. Комерційна, буд.8, тел.: +38(0626) 41-24-81
Тел./факс. +38(0626) 41-24-81, тел. +38(0623) 03-13-59.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 
спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки 
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@
menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua; тел.: 206-31-40 та 248-23-43).

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, 
у якому визначено допустимість провадження даної планованої 
діяльності з реконструкції повітряної лінії електропередачі 110 
кВ «ЮДВ – Вугледар», що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського 

  ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ  
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності)

20203195535

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично

генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом

господарювання)

ЯК ЗІБРАТИ 10 ТОНН ФУНДУКА З ГЕКТАРА?
Про це розповів віцепрезидент «Української горіхової асоціації»

Технологія інтенсивного вирощування 
дозволяє економити площу, майже 
повністю механізувати виробництво та 
ефективно використовувати систему 
зрошення. Про це в коментарі GreenPost 
повідомив віцепрезидент «Української 
горіхової асоціації» Василь Бабанський.

Як розповів експерт, за допомогою 
європейської технології вирощування 
фундука, яка вже запатентована в Україні, 
господар, маючи у власності лише 1-2 га 
землі, може налагодити сімейний бізнес. 
При цьому не потрібно витрачати додаткові 
кошти на залучення робочої сили. За 
словами пана Бабанського, потрібно мати 
невелику ділянку землі та кількох членів 
сім’ї та цього достатньо, аби розпочати 
власну справу.

«Інтенсивна технологія вирощування 
дозволяє на 1 га землі висадити до 5 
тис. саджанців фундука. Тоді як за 
традиційною технологією на цій прощі 
можна посадити лише 500 саджанців. 
Ефективніше використовується кожен 
квадратний метр землі, що має вагоме 
значення для малого та середнього 
бізнесу, з невеликим земельним банком», - 
наголосив він.

Якщо ж говорити про промислові 
насадження фундука, то це теж дуже 
ефективно, каже експерт, бо коефіцієнт 
використання землі 1/10.

«Якщо сьогодні посадимо 1 га фундука за 
інтенсивною технологією вирощування – це 
до 5 тис. саджанців на 1 га, тобто до 10 га 
за традиційною технологією 5/4. Таким 
чином скорочується площа земельних 
ділянок для закладання садів, а з іншого 
боку з цього 1 га, як показує європейський 
досвід, можна зібрати до 10 т горіхів 
фундука» - розповів Василь Бабанський.

За його словами, такий спосіб 
господарювання суттєво скорочує витрати. 
Якщо говоримо про крапельне зрошення, 

то його організувати на 1 га землі 
простіше, ніж на 10 га. Це дає можливість 
основні технологічні процеси повністю 
механізувати – від посадки саду до 
збирання врожаю.

Нагадаємо, що за період дворічної роботи 
програми держпідтримки садівництва 
в Україні до 2020 року було висаджено 
майже 4 тисячі гектарів горіхових садів, що 
склало 48% від усіх площ садів в Україні, 
закладених за програмою бюджетного 
фінансування садівництва.  
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У селі Білі Ослави Надвірнянського 
району після сильної зливи люди 
залишились частково без світла та мостів.

Як пише Місто, багато людей від 
безвиході залишились ночувати у хатах, 
які опинились під ризиком зсуву. Люди 
цілу добу не спали, відкачували воду.

“У селі є аптека і поки там ще є запас 
медикаментів. Продуктів харчування 
поки що вистачає.Повінь відразала село з 
обох боків. З одної сторони зруйнувалася 
половина моста. З другої – затопило села 
і пошкоджено міст. У багатьох людей 
зараз нема питної води, бо вся стічна 
вода пішла до криниці. Люди налякані!” – 
каже ветеран АТО Назарій Кішак.

Франківські ветерани організували 
і координують групи, які допомагають в 
ліквідації наслідків паводку і забезпеченні 
потерпілих речами та продуктами.

ПОВІНЬ ВІДРІЗАЛА СЕЛО З ОБОХ БОКІВ - ПАВОДОК У БІЛИХ ОСЛАВАХ

GreenPost GreenLife



ТОВ «ПЕРША ПРАВНИЧА ЛІГА»
Код ЄДРПОУ 42752001

Тираж: 5 000 екз.
Адреса: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 83-А, прим. 1-7

Редакційні та організаційні питання - +38(063) 938 20 69

Бережіть довкілля!


