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Коли: 19 жовтня 2021 року

Місце проведення: Україна, м Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»

Запрошуємо представників нафтогазових підприємств приєднатися до одного із наймасштабніших галузевих заходів та  зустрітись у колі 
професіоналів галузі, щоб обговорити актуальні питання розвитку бізнесу.

В рамках заходу буде проведено ряд конференційних сесій, присвячених тематиці зеленого переходу, декарбонізації, сучасних технологій 
буріння та інтенсифікації притоку, а також екологічних, правових, економічних і політичних умов діяльності газовидобувної галузі в Україні.

Вартість участі: 200 Євро з ПДВ (Вартість участі в конференції обчислюється в національній валюті України за курсом гривні до євро, 
установленим Національним Банком України на день надання рахунку до сплати)

Контакти:  (096) 408 59 73,  (067) 936 74 03

19.10 «БУРІННЯ. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ. ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ»
VI Київська конференція з сучасних методів буріння і збільшення видобутку нафти і газу

GreenNewsGreenPost

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

Коли: 19-21 жовтня 2021
Якщо ви еколог підприємства або менеджер екологічної лабораторії – цей тренінг допоможе вам отримати практичні поради та знайти 
відповіді на актуальні питання:.

У програмі:
На Виставці буде представлений весь спектр обладнання та технологій для лабораторій, великий вибір спеціалізованих меблів, витратних 
матеріалів, а також комплекс послуг зі створення, оснащення, модернізації лабораторій різних галузей промисловості, науково-дослідної 
сфери та медицини.

Тематичні напрями Виставки:
- аналітичне обладнання
- лабораторна медицина
- лабораторні технології
- біотехнології
- високотехнологічне обладнання

Вхід вільний

19.10 XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH – традиційне місце зустрічі лідерів лабораторної індустрії!

12.11 «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Форма навчання: вебінари (відеоуроки)

Тривалість навчання: 3 тижні

Старт навчання: 12-30 листопада

Вимоги до учасників курсу:
— велике бажання опанувати професію та підвищити кваліфікацію;
— трохи вільного часу;
— освіта вища.

Контакти:  0 800 214 899; event@ecolog-ua.com

Інтенсив-курс

21.10 «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: ЯК ДОСЯГТИ БАЛАНСУ»

Коли: 21 жовтня 2021р.

Національний форум зі сталого розвитку та озеленення економіки буде присвячений 
новим можливостям для підприємств і підприємливих людей та спрямований на досягнення 
більш чистого і безпечного, більш стійкого майбутнього для України.

Допомагаємо підприємствам в успішному вирішенні складних завдань природокористування.

Контакти:  0 800 214 899

Національний ECOBUSINESS FORUM-2021

У КАБМІНІ РОЗПОВІЛИ, ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ ШКОЛИ У «ЧЕРВОНІЙ» 
ЗОНІ КАРАНТИНУ

У найближчий час декілька областей 
України можуть потрапити до «червоної» 
зони. Дитсадки та початкова школа 
працюватимуть у режимі офлайн. Про це 
повідомив прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль під час нинішнього засідання 
уряду.

За його словами, у «червоній» зоні 
карантину заклади освіти працюватимуть 
офлайн, лише якщо 100 % працівників 
пройшли повний курс вакцинації.

Дитячі садочки та 1–4 класи школи 
продовжать працювати у звичайному, очному 
форматі. Але там також вимагатимуть 
100-відсоткової вакцинації колективу.

За словами глави уряду, на початок 

цього тижня майже 81 % працівників шкіл 
щепилися принаймні однією дозою. Це 
дає змогу більшості таких закладів освіти 
працювати у звичайному режимі у «жовтій» 
зоні.

Також у «червоній» зоні карантину 
кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, 
театри та інші громадські місця зможуть 
працювати, лише якщо 100 % працівників 
закладу і 100 % відвідувачів повністю 
вакциновані.

Нагадаємо, що Шмигаль додав, що у 
працівників поліції та інших повноважних 
органів є програмний софт, завдяки 
якому вони перевірятимуть у відвідувачів 
наявність ковід-сертифікатів.

Умова офлайннавчання — 100 % вакцинація працівників освіти.

в Україні, що дає змогу зменшити кількість 
пацієнтів, які направляються на лікування 
за кордоном.

«Для Мінфіну завжди пріоритетом є 
ефективність використання бюджетних 
коштів. Для сфери охорони здоров’я — це 
означає якість і доступність медичних 
послуг для громадян як у великих містах, 
так і в селах. Також важливим завданням є 
долучення до програми медичних гарантій 
загальнодержавних закладів охорони 
здоров’я для створення єдиного медичного 
простору», — зауважив насамкінець Роман 
Єрмоличев.

Серед інших питань під час стратегічної 
сесії обговорювалась можливість підтримки 
ВООЗ Уряду України на наступному етапі 
реформ фінансування системи охорони 
здоров’я.

У 2022 РОЦІ ВИДАТКИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ЗРОСТУТЬ ДО 224 
МЛРД ГРИВЕНЬ — МІНФІН

В Україні бюджетні видатки на охорону 
здоров’я постійно зростають. Зі 128 млрд 
грн у 2019 році вони зросли до 198 млрд грн 
у поточному році, а на 2022 рік планується 
збільшення цих видатків до 224 млрд 
гривень. Про це повідомив заступник 
міністра фінансів Роман Єрмоличев під 
час виступу на стратегічній сесії з питань 
фінансування системи охорони здоров’я 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
де перебуває у складі української делегації 
під час робочої поїздки до Барселони.

«Збільшується частка фінансування 
сфери охорони здоров’я через програму 
медичних гарантій з 58 % у 2019 році 
до понад 70 % у 2022 році. Ми очікуємо, 
що найближчим часом цей показник 
продовжить зростати та все більше 
медичних послуг для населення буде 

замовляти НСЗУ в межах програми 
медичних гарантій», — зазначив Роман 
Єрмоличев.

Наступного року у проєкті бюджету 
закладені такі пріоритетні напрями 
розвитку системи охорони здоров’я:

- програма медичних гарантій — 157,5 
млрд грн;

- надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги та централізована 
закупівля ліків — 19,1 млрд грн;

- розвиток системи громадського 
здоров’я, зокрема закупівля вакцин від 
COVID-19, — 6 млрд грн;

- придбання спеціалізованого 
медичного обладнання — 2,7 млрд грн;

- підтримка регіональних закладів 
охорони здоров’я — 2,4 млрд грн;

- продовження розвитку трансплантації 

У пріоритеті — програма медичних гарантій.
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У МЕЛІТОПОЛІ ВІДЗАВТРА У ТРАНСПОРТ ПУСКАТИМУТЬ ТІЛЬКИ З 
COVID-СЕРТИФІКАТОМ ЧИ ПЛР-ТЕСТОМ

Мелітополь, як і вся Запорізька область, 
увійшов у помаранчеву карантинну зону. У 
зв’язку з цим у місті зупиняється маршрутний 
рух для певних категорій населення. Це один 
із заходів щодо запобігання розповсюдженню 
коронавірусу в місті, повідомляє ria-m.tv.

Нові правила почнуть діяти з 7 жовтня: 
маршрутки їздитимуть з 6 до 9 ранку і з 
16 до 19 ввечері. Їздити в них можна буде 
тільки за умови наявності сертифіката (про 
одне щеплення або повну вакцинацію) або 
результатів ПЛР-тесту як у водія маршрутки, 

так і у пасажирів.
Це не стосується школярів, яких 

возитимуть за умови надання документа зі 
школи.

Взяти сертифікат можна у свого сімейного 
лікаря. Або ж завантажити в додатку 
«Дія».  Перевіряти наявність і справжність 
сертифікатів будуть співробітники поліції, а 
також Держпродпотребслужби.

Нагадаємо, COVID набирає обертів: 11 
регіонів у помаранчевій зоні карантину та 
понад 12 тисяч нових хворих.

ТЕПЕР РОСІЮ МОЖНА ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ У КРИМУ — ДЕПУТАТКА

Ухвалена ПАРЄ резолюція щодо 
доповнення Європейської конвенції з прав 
людини (ЄКПЛ) окремим протоколом про 
екологічні права людини — це важливе 
рішення, яке просувалось майже 20 років. Це 
означає, що тепер Росію можна притягнути до 
відповідальності за порушення екологічних 
прав у Криму, заявила народна депутатка 
від партії «Голос», членкиня постійної 
делегації ВР в ПАРЄ Леся Василенко.

«Під час розгляду резолюції про 
закріплення права на здорове довкілля 
представники РФ доповіли про критичну 
ситуацію у Криму, і, звісно, намагалися 
звинуватити у всьому Україну. Окупант 

здійснює ефективний контроль, що по 
факту означає, що Росія, і тільки Росія, несе 
відповідальність за ту екологічну кризу, 
від якої страждають люди на півострові. 
Наступний крок — це фіналізація проєкту 
протоколу та доповнення ЄКПЛ. Як тільки 
це станеться, громадяни зможуть подавати 
скарги проти РФ», — наголосила Леся 
Василенко.

Виступ представника Росії під час 
обговорення резолюції про закріплення 
екологічних прав людини на рівні ЄКПЛ по 
суті можна розцінювати, як перелік частини 
екологічних злочинів проти населення, яке 
коїть окупант у Криму.

УКРАЇНА СТАЛА ЛІДЕРОМ З ПОСТАЧАННЯ КАРТОПЛІ У БІЛОРУСЬ
Білорусь відома як великий експортер 

картоплі. Проте, імпорт у 2021 році 
пов’язаний з високими цінами: картопля в 
Білорусі зараз продається в середньому на 
70% дорожче, ніж зазвичай в період збору 
врожаю.

При цьому у поточному сезоні Україна 
стала найбільшим постачальником картоплі  
у Білорусь. Про це повідомляють аналітики 
EastFruit.

“Головною причиною високих цін на 
картоплю є побоювання щодо обсягів її 
виробництва у 2021 році. Погодні умови не 
були сприятливими, і картопляні поля в 
Білорусі відчули негативні наслідки посухи, 
яка призвела до зниження врожайності 
картоплі і його якості”, – відзначають 

аналітики.
Разом з тим, картопля в Молдові, Польщі 

та Україні продається значно дешевше.
Найбільшим постачальником картоплі 

в Білорусь в перші 7 місяців 2021 року була 
Україна, звідки було ввезено 15,5 тис.тонн. 
Також Білорусь закуповувала картоплю в 
РФ, Азербайджані, Північній Македонії, 
Єгипті та Німеччині.

Західні та північні регіони України 
зараз активно експортують картоплю не 
тільки в Білорусь, але і в балканські країни, 
перш за все в Сербію, де ціни на картоплю 
істотно вище.

При цьому самі фермери повідомляють 
про далеко не найкращий врожай картоплі 
та про зміщення термінів його збирання.

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОКАРІВ ЗА РІК ЗРІС НА 37 %
Всього за чотири місяці з початку 

року в Україні зареєстрували 2,4 тис. 
електромобілів, що на 37 % більше ніж 
за аналогічний період 2020 року. Частка 
вживаної техніки в цій кількості становить 
90 %. Про це повідомляє Асоціація 
автовиробників України (Укравтопром).

Лише у квітні цього року в Україні було 
зареєстровано 699 електромобілів, що на 6 % 
більше ніж у березні цього року. 

Зазначається, що у квітні 2020 року 
через карантинні обмеження в Україні було 
зареєстровано лише 38 електромобілів.

Найбільше минулого місяця в Україні 

було придбано легкових електромобілів — 
666 одиниць, з них 66 нових і 604 вживаних 
авто.

Найпопулярнішим електрокаром у 
квітні став Nissan Leaf, 198 авто цієї марки 
було зареєстровано в Україні за місяць. На 
другому місці опинилась марка TESLA Mod-
el 3: 77 реєстрацій. Третє місце посіла марка 
Chevrolet Bolt: 67 реєстрацій. На четвертому 
місці опинилась Tesla Model S (38 реєстрації), 
на п’ятому — Audi E-Tron (37 реєстрацій).

Також у квітні 2021 року в Україні було 
придбано 33 комерційних електромобілів, з 
яких 29 були марки Renault Kangoo Z. E.

відео, робити скріни в особистому кабінеті 
чи чат-боті.

Показники лічильника потрібно 
передавати протягом п’яти календарних 
днів (до 5 числа включно) місяця, наступного 
за звітним (Кодекс газорозподільних 
систем). Якщо за підсумками наступного 
місяця споживач своєчасно надасть 
показання лічильника газу, об’єм 
розподілу та споживання природного газу 
за період зазначеного місяця формується з 
урахуванням наданих показань.

У разі неотримання до 6 числа 
місяця, що настає за розрахунковим, 
показань лічильника та за умови, 
що лічильник газу не обладнаний 
засобами дистанційної передачі 
даних, фактичний об’єм використаного 
природного газу за розрахунковий період 
облгаз визначає самостійно на рівні 
планового місячного об’єму споживання 
на період, що розраховується, виходячи 
із групи споживання споживача та його 
середньорічного об’єму споживання 
природного газу за останні 12 календарних 
місяців.

ЯКЩО ОБЛГАЗ ШТУЧНО ЗАВИЩУЄ ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ: 
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

ГазПравда розповідає, що робити, 
якщо облгаз маніпулює вашими обсягами 
споживання.

Перший крок — зверніться до 
свого облгазу з офіційним письмовим 
зверненням і вимогою надати роз’яснення, 
чому передані вами показники лічильника 
зафіксовано неправильно та звідки взялася 
зазначена в рахунках сума.

Також, якщо у вас є зафіксовані 
показники лічильника, які вчасно 
були передані облгазу (фото або скріни 
з особистого кабінету чи чатботу), 
можна вимагати провести коригування 
показників в особистому кабінеті або 
вимагати провести контрольне зняття 
показників лічильника та передати 
показники лічильника постачальнику газу 
з урахуванням коригувань.

Варто наголосити, що відповідно до 
абзацу шостого пункту 4 глави 4 розділу 
IX Кодексу облгаз має право здійснювати 
контрольні зняття показів лічильника 
природного газу споживача та зобов’язаний 
робити це не рідше разу на шість місяців 
(з урахуванням встановленого строку для 

контрольного огляду вузла обліку). Він 
також повинен формувати об’єм розподілу 
та споживання природного газу за об’єктом 
споживача за розрахунковий місяць, в 
якому було проведене контрольне зняття 
показань лічильника газу, з урахуванням 
його фактичних показань.

Якщо облгаз відмовиться від 
коригування показників або проведення 
контрольного зняття показників 
лічильника, тоді із питанням правомірності 
його дій варто звертатися уже до НКРЕКП, 
виклавши всі обставини справи, надавши 
відповідь Оператора ГРМ та докази 
своєчасного передавання показників 
лічильника (якщо такі існують).

Зважаючи на той факт, що такі ситуації 
щодо неправильних показників газу мають 
місце в різних регіонах країни, ГазПравда 
рекомендує звертатися до НКРЕКП не 
просто зі скаргою про порушення облгазів, 
а й вимагати провести їх перевірку 
Регулятором на предмет дотримання 
ліцензійних умов.

Окрім того, передаючи показники 
лічильника, краще фіксувати це на фото чи 

Для тих, хто не готовий платити за газ, якого не спожив.

ЩО БУДЕ ІЗ СУБСИДІЯМИ, ЯКЩО ТАРИФИ ЗРОСТУТЬ — ПОЯСНЕННЯ
Збільшення тарифів на житлово-

комунальні послуги автоматично 
позначиться на розмірі субсидій. Про це 
повідомляють Факти.

Міністр соціальної політики України 
Марина Лазебна заявила, що в разі 
зростання вартості комунальних тарифів 
розмір субсидій буде автоматично 
збільшуватися, і надавати додаткові 
документи не потрібно.

Для областей, які потраплять до 
«червоної» карантинної зони, норми 
споживання основних комунальних послуг 
для розрахунку субсидій будуть збільшені 
на 50 %.
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ПРО СТАН ПОВІТРЯ В КИЄВІ МОЖНА БУДЕ ДІЗНАТИСЯ В 
ЗАСТОСУНКУ «КИЇВ ЦИФРОВИЙ»

З 2022 року про стан повітря в Києві 
можна буде дізнатися по-новому: така 
можливість з’явиться в застосунку «Київ 
цифровий». Про це на своїй сторінці у 
фейсбуці повідомив Олег Половинко — 
директор Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій Київської міської 
державної адміністрації (КМДА).

За допомогою 40 індикативних пунктів 
моніторингу, які будуть встановлені до кінця 
року в різних районах міста, ми зможемо 
контролювати рівень якості повітря та 
дізнаватись про нові осередки забруднення.

На мапі показані заплановані місця 
розташування пунктів моніторингу.

Працюватиме система, спираючись 
на LoRaWAN — це бездротова технологія 

зв’язку дальнього радіусу дії, завдяки якій 
ми зможемо використовувати датчики для 
збору й обробки даних із максимальною 
енергоефективністю.

Однією з переваг цієї системи є 
можливість збирати потрібну інформацію 
в режимі онлайн. Це дасть змогу швидко 
знаходити проблемні ділянки міста, 
виводити дані у відкритому доступі для 
кожного мешканця й оперативно реагувати 
на проблеми:

- буде змога дізнатись про стан повітря в 
конкретній локації;

- отримувати попередження в разі 
різкого підвищення рівня забруднення;

- можливість залишити заявку або 
скаргу на незадовільний екологічний стан.

ЩО ТАКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ І ЯК ЛЮДИНА ВПЛИВАЄ НА ПРИРОДУ

У міру розвитку нервової системи, зокрема 
головного мозку, завдяки вдосконаленню 
знарядь праці людина сама перетворився на 
чинник еволюційного та інших процесів на 
Землі. Передусім треба згадати оволодіння 
механічною, електричною та атомною 
енергією. В результаті значно змінилася 
верхня частина земної кори, зросла біогенна 
міграція атомів.

Все різноманіття впливу суспільства 
на навколишнє середовище — це і 
є антропогенні фактори. Приклади 
негативного впливу:

- скорочення запасів корисних копалин;
- зведення лісів;
- забруднення ґрунтів;
- мисливство та рибальство;
- винищення дикорослих видів.
Позитивний вплив людини на 

біосферу пов’язаний із природоохоронними 
заходами. Ведеться лісовідновлення та 
лісонасадження, озеленення та благоустрій 
населених пунктів, акліматизація тварин 
(ссавців, птахів, риб).

Джерела: agromassidayu.com, econo-
myandsociety.in.ua, dilovamova.com.

ЩО ТАКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ?

Частина природи Землі, в якій 
живуть організми, — це їхнє середовище 
проживання. Виникаючі взаємовідносини, 
спосіб життя, продуктивність, чисельність 
істот вивчає екологія. Виділяють основні 
компоненти природи: ґрунт, воду та повітря. 
Є організми, які пристосовані до проживання 
в одному середовищі або у трьох, наприклад 
прибережні рослини.

Окремі елементи, які взаємодіють із 
живими істотами та між собою, — екологічні 
фактори. Кожен із них є незамінним. Але в 
останні десятиліття планетарне значення 
набувають антропогенні фактори. Хоча 
ще півстоліття тому впливу суспільства на 
природу не приділяли достатньо уваги, а 150 
років тому сама наука екологія перебувала в 
зародковому стані.

ЩО ТАКЕ ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ?

Умови природного середовища можуть 
бути дуже різноманітними: космічними, 
інформаційними, енергетичними, 

хімічними, кліматичними. Будь-які 
природні компоненти фізичного, хімічного 
або біологічного походження — екологічні 
фактори. Вони прямо або побічно впливають 
на окрему біологічну особину, популяцію, 
весь біоценоз. 

Умови, що впливають на живі організми 
та середовище їх існування, за властивостями 
можна віднести до однієї з трьох груп:

неорганічні, або абіотичні фактори 
(сонячна радіація, повітря, температура, 
вода, вітер, солоність);

біотичні умови, пов’язані зі спільним 
проживанням мікроорганізмів, тварин, 
рослин, які впливають один на одного, на 
неживу природу;

антропогенні екологічні фактори 
— сукупний вплив населення Землі на 
природу.

ЯК ЛЮДИНА ВПЛИВАЄ НА 
ПРИРОДУ?

Людство — частина біосфери Землі 
— протягом тривалого періоду повністю 
залежало від навколишніх природних умов. 

Протягом усієї історії розвитку людина змінює природу, в тому числі середовище існування тваринного та рослинного світу. Темпи зникнення видів 
наразі різко зросли та до переліку видів тварин і рослин, що зникають, додаються все нові та нові види, які до цього були цілком життєздатними.

6 жовтня відзначають День охорони місць проживання або Всесвітній день середовища проживання.

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА ПРИЗВЕДЕ ДО ОПУСТЕЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Науковці стурбовані, що закон про ринок землі протирічить принципам збалансованого розвитку

Прийнятий законопроект про ринок 
землі  № 2194 спрощує продаж, оренду та 
зміну цільового призначення не лише орних 
земель, але й степів, луків та самосійних 
лісів, що призведе до збільшення 
розорюваності земель в Україні. Також – 
до зростання викидів парникових газів,  
деградації біорізноманіття та знеліснення. 
Врешті – до масштабного опустелювання. 
Про це ідеться у відкритому зверненні 
вчених до президента України Володимира 
Зеленського.

«Верховна Рада України 28.04.2021 р. 
прийняла в повторному другому читанні 
Проект Закону «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України та інших 
законодавчих актів щодо удосконалення 
системи управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин» № 2194 від 01.10.2019 
р. Ми прекрасно розуміємо актуальність 
цього законопроекту, як інструменту 
реалізації земельної реформи, але 
категорично не згодні з позицією авторів 
цього законопроекту, які проігнорували 
зауваження до цього законопроекту 
від природоохоронної громадськості, і 
народних депутатів Комітету Верховної 
Ради з питань екологічної політики 
та природокористування», - ідеться у 
зверненні».

Далі зазначається, що природоохоронна 
громадськість, Комітет ВР екологічної 
політики, Міністерство захисту довкілля 
неодноразово просили не поспішати з 
передачею степів, луків та самосійних 
лісів до складу територіальних громад, 
оскільки ці землі мають статус земель 
сільськогосподарського призначення 
(пасовища, сіножаті) і очевидною є загроза 
перетворення цих природних територій на 
орні землі з комерційною метою. 

«Дані національного кадастру викидів 
парникових газів свідчать, що саме 
викиди від розорювання нових територій 
під час ведення сільського господарства є 
найбільш стрімко зростаючими джерелами 
викидів парникових газів у атмосферу в 
Україні протягом останніх років. У 2018 
році вперше за часи незалежності України 
викиди від розорювання перевищили 
показники поглинання вуглецю лісами 

і ця тенденція з кожним роком лише 
посилюється!» - наголосили науковці.

Вчені зазначили, що основною 
причиною цього є надзвичайно високий 
рівень розорюваності території України.

«Згідно даних Світового Банку орні 
землі складають 56.8% території України, 
що є третім показником в світі. Великий 
рівень розораності веде до ерозії ґрунтів, 
зникненню річок і в Україні є головним 
фактором змін клімату та опустелювання. 
В п.2.1 та 2.2 Розширеного п’ятирічного 
звіту про опустелювання та деградацію 
земель за 2012 р. зазначається, що 
«Наявна інформація з якісного обліку 
земельних угідь свідчить, що ситуація 
з використанням земель в Україні на 
сьогодні близька до критичної. Загальна 
площа сільськогосподарських угідь, які 
зазнають впливу однієї лише водної ерозії, 
складає 10,6 млн. га орних земель (32 
% від їх загальної площі)», - наголосили 
науковці.

Нормативно-правово документи, 

виконання яких ставить під сумнів 
реалізація закону про ринок землі № 2194:

Пункт 3.1. Наказу Мінагрополітики 
України від 20.08.2003 № 280 «Про 
затвердження Концепції збалансованого 
розвитку агроекосистем в Україні на період 
до 2025 р.»;

Пункти 8-10, 14,16  Національного 
плану дій  щодо боротьби з деградацією 
земель та опустелюванням від 30.03.2016 
р. № 271-р.;

Окремі положення розділу 
«Очікувані результати» «Стратегії 
удосконалення механізму управління в 
сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення  
державної власності та розпорядження 
ними» від 07.06.2017 р. № 413;

Показники оцінки реалізації 
державної екологічної політики Закону 
України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України 
на період до 2030 року від 28 лютого 2019 
року № 2697-VIII».

В УКРАЇНІ ОЧІКУЄТЬСЯ РІЗКИЙ СПЛЕСК ЦІН НА ЗЕМЛЮ
Однак до того часу ціна на землю залишатиметься більш-менш стабільною.

Ринок землі, який діє в Україні вже 
три місяці, поки не демонструє високих 
цін. У регіонах, де спостерігається найвища 
купівельна активність, у середньому гектар 
продають за 1200–1250 доларів. Експерти 
кажуть, що найближчим часом ціна на 
землю залишатиметься приблизно такою 
самою. Різкий сплеск цін може статися через 
кілька років. Про це розповідає «Бізнес. To-
day.ua».

«Нині законом встановлено мінімальний 
розмір вартості 1 га землі, що є не нижчим від 
нормативно-грошової оцінки. Так триватиме 
до 2030 р., а далі держава «відпустить» 
цей ринок», — каже адвокат, радниця із 
земельного законодавства Програми USAID 
Анна Федун.

Знавці ринку прогнозують різке 
зростання ціни на землю у 2024 р. Саме 

тоді буде знято заборону на продаж землі 
юридичним особам, і ринок землі увійде в 
активну фазу. До цієї дати, передбачають 
вони, ціна на землю зростатиме помірно: 
приблизно на 20 % щороку. Таким чином до 
2024 р. вона підніметься приблизно до 2200 
доларів за гектар.

Однак у 2024 р., коли землю дозволять 
купувати юридичним особам, ціна на землю 
може різко зрости, каже Анна Федун.

До того, поки земля не почне суттєво 
дорожчати, власникам паїв вигідніше 
здавати її в оренду, а не продавати.

Тим часом, за три місяці, що минули з 
моменту відкриття ринку землі, на ньому 
вже укладено майже 24 тисячі угод. У 
масштабах України та її землеволодінь це 
зовсім небагато, та все ж процес іде, йдеться 
в повідомленні.



98

GreenPost GreenInfo

GreenInfo Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для 
повідомлення та ознайомлення громадськості.

водне середовище – на питні потреби працівників буде 
використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при 
здійсненні планованої діяльності не використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання та 
вивезення деревини;

поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється згідно 
існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша утилізація 
проводиться на основі договорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’язаний з роботою 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на 
технологічних майданчиках; 

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку 
(забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових 
робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на лісосіках 
не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що 
володіють парниковим ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не 
спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. У 
разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, 
культурного ландшафту та інших елементів техногенного середовища 
в межах території здійснення планованої діяльності, будуть 
виконуватись вимоги законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі 

житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки головного 
користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 

діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 

без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

планованої діяльності
будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – 

лісорубні квитки.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”)

що видаються Чернівецьким обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-
40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від 
уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна, 
заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – начальник відділу формування державної 
політики в сфері екологічного контролю
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа) 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
60411, Чернівецька обл.,Чернівецький р-н (раніше – Глибоцький 

р-н), с. Валя Кузьмина, вул. Головна, буд. 25, тел. 380 96 438 9998
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 

- підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення 

рубок головного користування.
Технічна альтернатива 1. 
Проведення поступових рубок головного користування на площі 

понад 1 га в межах захисних лісів, де згідно чинного законодавства 
можна проводити поступові рубки головного користування та 
проведення суцільних рубок головного користування на площі понад 
1 га на інших ділянках. 

Технічна альтернатива 2. 
Проведення суцільних рубок головного користування на площі 

понад 1 га на всіх ділянках.
*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на 
території лісового фонду Державного підприємство «Чернівецьке лісове 
господарство», яке включає 8 структурних підрозділів – Кіцманське, 
Чорнівське, Ревнянське, Садгірське, Кучурівське, Кузьмінське, 
Тарнавське, Турятське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах 
Чернівецького адміністративного району Чернівецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльності не 
розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, 
а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований 
державними лісовпорядними органами для конкретної лісової 
ділянки відповідно до її фактичного стану

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість 
поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-
економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузь 
будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо) 

Площа державного підприємства «Чернівецьке лісове 
господарство» складає 

24 912,2 га. На основі проекту організації та розвитку лісового 
господарства підприємства та зведеної відомості розрахункових 
лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок спеціального 
використання лісових ресурсів наведено на 10 років. 

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 
19,49 тис. м? на площі 104,5 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 18,72 

тис. м? на площі 101,1 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,50 тис. м? на 
площі 2,2 га, захисні ліси – 0,27 тис. м? на площі 1,2 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги 

«Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення 
санітарних рубок визначені Санітарними правилами в лісах України, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 
липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів 
примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше 
заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу - лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної 
безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 
№ 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 
р. з № 328/10608).

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік 
враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці 
для працівників лісового господарства та лісової промисловості» 
затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо 
безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів 
індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності 
будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі 

житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування 
На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна 

карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не 
потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування 
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час 

проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля  ланованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 
КОД ЄДРПОУ 35478680

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
– підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)
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Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

планованої діяльності
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-
40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від 
уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна, 
заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної 
політики в сфері екологічного контролю

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа) 
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та вивезення деревини;
поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється 

згідно існуючих санітарно-епідеміологічних норм; подальша 
утилізація проводиться на основі договорів із спеціалізованим 
організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’язаний з роботою 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на 
технологічних майданчиках; 

навколишнє соціальне середовище – вплив на місцеву економіку 
(забезпечення потреб населення, промисловості, створення нових 
робочих місць, відрахування податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних операцій на 
лісосіках не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, 
газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не 
спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища. 
У разі виявлення пам’яток архітектури, історії і культури, зон 
рекреації, культурного ландшафту та інших елементів техногенного 
середовища в межах території здійснення планованої діяльності, 
будуть виконуватись вимоги законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі 

житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 (усі суцільні та поступові рубки 
головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 
1 гектар).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 

довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 11002, Житомирська обл., Коростенський р-н (раніше 

Олевський р-н), місто Олевськ, вул. Олевської Республіки, б.114 тел. 
380988026711 e-mail ol.lis.apk@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Проведення суцільних санітарних рубок на підставі спеціального 

дозволу – лісорубного квитка, з подальшим лісовідновленням на 
місцях зрубів.

Технічна альтернатива 1. 
Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок 

здійснюється шляхом створення лісових культур, та сприянням 
природному поновленню відповідно до лісо рослинних умов та 
наявності достатньої кількості насінників.

Технічна альтернатива 2. 
Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок 

здійснюється виключно шляхом створення лісових культур.
*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на 
території лісового фонду Дочірнього підприємства “Олевський 
лісгосп АПК” Житомирського обласного комунального 
агролісогосподарського підприємства “Житомироблагроліс” (далі 
ДП “Олевський лісгосп АПК” ЖОКАП “ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС”), 
яке включає 4 структурних підрозділи – Копищанське, Сущанське, 
Корощинське та Кишинське лісництва. Лісові масиви розташовані 
в межах Коростенського адміністративного району Житомирської 
області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльності не 
розглядаються оскільки територія підприємства є визначеною, 
а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований 
державними лісовпорядними органами для конкретної лісової 
ділянки відповідно до її фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є 
можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної 
соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною 
галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо) 

Площа ДП “Олевський лісгосп АПК” ЖОКАП 
“ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС” складає 34739,0 га. На основі проекту 
організації та розвитку лісового господарства підприємства 
та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних 
лісокористувачів розрахунок спеціального використання лісових 
ресурсів наведено на 10 років. 

Проведення суцільних санітарних рубок на площі 844,7 га у 
відповідності до Акту поточного лісопатологічного обстеження від 

20 серпня 2021 року: 
Копищанське лісництво – 638,0 га;
Кишинське лісництво – 66,0 га;
Сущанське лісництво – 101,0 га;
Корощинське лісництво – 39,7 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
Дотримання Санітарних правил в лісах України, затверджених 

Постановою КМ України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо 
збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених 
та всихаючих насаджень.

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік 
враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про рослинний світ».

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил 
пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ 
від 27.12.2004 № 278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
24 березня 2005 р. з № 328/10608).

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці 
для працівників лісового господарства та лісової промисловості» 
затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), 
щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності 
засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі 

житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
На кожну лісосіку до початку її розробки складається 

технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-
інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під час 

проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників буде 
використовуватись привізна вода; поверхневі та підземні води при 
здійсненні планованої діяльності не використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час трелювання 

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля  ланованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК « ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС», 
КОД ЄДРПОУ 05418483

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
– підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)
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згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-
допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, 
санітарних нормативів на межі СЗЗ, поводження з відходами, тощо:

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі 
СЗЗ та найближчого житла, рівні граничнодопустимих викидів від 
технологічного обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі; 

- по забрудненню ґрунту – відсутність прямого інтенсивного впливу;
- зберігання відходів та передача їх спеціалізованим і вивіз на 

полігон ТПВ та очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних 
вимог та природоохоронного законодавства;

- забір води з підземних водозаборів повинен здійснюватися за 
наявності дозволу на спеціальне водокористування;

- скиди забруднюючих речовин повинні здійснюватися за наявності 
дозволу на спеціальне водокористування та дотримання ГДС;

- виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання санітарно-захисної зони з урахуванням наявної 

проектно-дозвільної документації щодо СЗЗ;
- санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні звуку (дБА);
- дотримання погоджених та відведених меж земельної ділянки. 

Виконання обмежень щодо використання земельної ділянки, 
встановленої у документах, що посвідчують право користування 
земельною ділянкою, згідно норм чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки територіальна альтернатива 1 є 

оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності 
підприємства.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
Проведення землевпорядних вишукувань, екологічних та будь-яких 

інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до 
діючого законодавства України, з метою забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
клімат і мікроклімат – під час проведення будівельних робіт та 

експлуатації очікується виділення парникових газів;
повітряне середовище – під час будівництва короткочасний вплив 

за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої 
техніки, здійснення зварювальних, фарбувальних робіт, тощо. Під 
час експлуатації джерелами утворення забруднюючих речовин є 
заплановане до встановлення технологічне обладнання, в результаті 
роботи якого будуть виділятися забруднюючі речовини. 

геологічне середовище – вплив планованої діяльності на геологічне 
середовище відсутній;

водне середовище – вплив планованої діяльності на водне 
середовище відбуватиметься за рахунок забору підземних вод для 
господарсько-питних та виробничих потреб. Господарсько-побутові стоки 
направляються у існуючий вигріб, виробничі – до гноєнакопичувача, 
дощові – до накопичувача дощових стоків з подальшим використанням 
на полив території підприємства та на технічні потреби;

ґрунти та земельні ресурси – тимчасовий вплив при проведенні 
будівельних робіт;

відходи – у результаті планованої діяльності підприємства 
утворюються відходи, які тимчасово зберігаються у спеціально 
відведених місцях та по мірі утворення вивозяться спеціалізованими 
підприємствами для подальшого зберігання, оброблення, 
знешкодження, утилізації, повторного використання або видалення;

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії 
і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи 
техногенного середовища;

акустичне навантаження – джерелом впливу під час проведення 
будівельних робіт є спеціалізована техніка та обладнання, під час 
експлуатації об’єкту планованої діяльності є системи вентиляції 
свинарників, котельня та автотранспорт, який використовується для 

перевезення тварин, кормів та перевезення твердої фракції гною на 
майданчик зберігання;

рослинний і тваринний світ та природно-заповідний фонд – об’єкти 
флори та фауни, об’єкти природно-заповідного фонду, екомережі, 
Смарагдової мережі;

навколишнє соціальне середовище – планована діяльність 
позитивно вплине на місцеву економіку через зайнятість місцевого 
населення на стадіях будівництва та експлуатації, а також у більш 
довгостроковій перспективі – у вигляді податкових надходжень 
до місцевого бюджету, через зайнятість технічного обслуговуючого 
персоналу. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля:навколишнє техногенне середовище – у разі виявлення 
пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного 
ландшафту та інших елементів техногенного середовища в межах 
території здійснення планованої діяльності, будуть виконуватись 
вимоги законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля») 

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планова 
діяльність відноситься до першої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля, згідно з:

- пунктом 19 частини 2 статті 3 (потужності для інтенсивного 
вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів 
(85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 
кілограмів або 900 місць для свиноматок)) Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»;

- пунктом 22 частини 2 статті 3 (розширення та зміни, включаючи 
перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, 
встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, 
технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання 
діяльності та об’єктів) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку 
з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на 
довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 
грудня 2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести оцінку впливу на повітряне, водне, 
геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне 
середовища, рослинний та тваринний світ у межах ділянки, клімат, 
передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин 
в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на 
межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків 
ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
39001, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, м. 

Глобине, вул. Володимирівська, 61, e-mail: Shevchyk.E@svk.globino.ua. 
тел.: (05365) 2-52-50
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 

- підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається нове будівництво 

комплексу на території репродуктора по розведенню свиней постійного 
утримання за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. 
Зарічне (Жовтневе), вул. Центральна, 32.

Передбачається розміщення свинарників для відлучених поросят 
(2 шт.), перехідної галереї, відвантажувальної рампи, котельні, 
сепараторної, ємностей для гною (2 шт.), складу палива, накопичувача 
дощових стоків, накопичувача рідкої фракції (лагуни), пожежних 
резервуарів (2 шт.). Передбачається збільшення поголів’я до 6800 
свиноматок постійного утримання.

Технологічні процеси по утриманню поросят дорощування 
максимально механізовані. В технологічних процесах по утриманню 
поголів’я задіяне сучасне обладнання закордонного виробництва 
(Німеччина).

У корпусах (2 шт.) планується дорощування відгодівельних поросят 
з 6 до 26-30 кг у окремих секціях (2 корпуси по 4 секції – по технологічній 
групі в кожній) та подальше перевезення їх на власний відгодівельник.

У кожну окрему секцію планується надходження груп поросят 
скотовозами в кількості 1550-1750 голів на тиждень середньою вагою 6 
кг. Поросята рівномірно розділені в 30-ти станках. 

Кожна група стає в окрему секцію. Підлога облаштовується 
пластикова щілинна, в зоні відпочинку поросят (лігво) – пластикова 
суцільна та додатково накрита пластиковою кришкою (кліматична 
кришка). Каналізація – самоплинна з гноєвими ваннами під щілинною 
підлогою, магістралями з ПВХ труб, проміжним септиком, насосом 
для перекачування та сепаратором. На комплексі передбачається 
кормокухня, в якій встановлюються агрегати для приготування та 
подачі вологих кашоподібних кормів до корпусів. 

Період дорощування становить 7 тижнів (1 тиждень санітарний 
розрив). Далі поросята переводяться в секції відгодівлі на інший 
виробничий майданчик.

Технічна альтернатива 1
Загиблі тварини накопичуються у холодильній камері, а потім в 

спеціальній тарі відправляються на спеціалізований завод по утилізації 
тварин на договірних умовах. Збір та транспортування загиблих тварин 
здійснюється спеціальним автотранспортом не пізніше, ніж через 48 
годин після одержання заявки на вивіз.

Передбачається впровадження передових вітчизняних і світових 
досягнень, ефективних рішень технологічного, санітарно-технологічного 
і організаційного характеру.

Технічна альтернатива 2
Для термічного знешкодження трупів свиней, шляхом їх 

спалювання встановлюється утилізатор органічних відходів УТ 200 (або 
аналога), що функціонує на дизельному паливі.
*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Планована діяльність буде здійснюватись на земельній ділянці 
площею 18,48 га, що належить ТОВ «НВП «ГЛОБИНСЬКИЙ 

СВИНОКОМПЛЕКС» на правах оренди, та розташовується за адресою: 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Зарічне (Жовтневе), вул. 
Центральна, 32 (кадастровий номер 5320685800:00:009:0141). 

Ділянка планованої діяльності знаходиться в межах Глобинської 
територіальної громади.

Цільове призначення ділянки планованої діяльності – для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, оскільки об’єкт 
планованої діяльності існуючий.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Будівництво комплексу надасть можливість збільшити випуск 

якісної продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку 
країни, створити додаткові робочі місця в районі шляхом залучення 
місцевого населення на період будівництва та експлуатації, збільшення 
податкової бази, благоустрій прилеглих територій, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної галузі свинарства. Запроектовані 
природоохоронні заходи забезпечать мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

Загальну чисельність працюючих на підприємстві планується 
збільшити до 61 працівника.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Виробнича діяльність комплексу спрямована на розведення свиней 
з дорощуванням вагою до 30 кг для подальшої реалізації на комплекси 
по відгодівлі.

Проектований комплекс призначений для дорощування поросят та 
має продуктивність 11550 гол. поросят одночасного утримання (7 груп 
по 1650 гол.).

В основу організації репродуктора покладений принцип постійного 
відтворення поголів’я свиней. Для отримання товарного стада на 
репродукторі використовуються породи: ландрас, велика біла, РІС337. 
Проектна потужність– 85800 гол./рік; у живій вазі – 1329,9 т/рік.

Поголів’я існуючого репродуктора складає 5000 свиноматок, 
планованою діяльністю передбачається збільшити поголів’я до 6800 
свиноматок.

Корма на комплексі використовують привозні. На кормокухні корма 
готуються до відповідних якісних показників.

На комплексі здійснюється автоматичний забір корму з бункерів 
та подачу його до кормокухні. Далі відбувається роздавання його у 
годівниці за допомогою електрифікованих кормороздавачів. Біля 
будівлі кормокухні передбачається установка силосів зберігання 
кормів (3 шт.), об’ємом 41 м3, 53 м3 та 89 м3. Річне споживання кормів 
– 3974,85т.

Система видалення гною планованого комплексу як і репродуктора 
самопливна, періодичної дії та представляє собою видалення гною за 
рахунок утворення тиску в каналізаційних системах під час відкриття 
шиберів.

Ведення тваринництва на промисловій основі не передбачає 
застосування підстилки. Суміш рідких і твердих виділень свиней з 
домішками кормів і води складають основу безпідстилкового гною. 
Об’єм гноєнакопичувача – 15000м3.

Режим роботи об’єкту – цілодобово, 365 днів/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля  ланованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом 

господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОБИНСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»,
код ЄДРПОУ 33604720

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 
– підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані 

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)
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Це ще одна туристична перлина Чернігівщини.

ДЕНДРОПАРК «ТРОСТЯНЕЦЬ» МАЛЬОВНИЧИЙ І ВОСЕНИ

впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а 
також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде:
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено 

допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»),
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу 

на довкілля”)

що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Департамент екологічної оцінки та контролю. поштова адреса: вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@mepr.
gov.ua. телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40. 

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник директора 
Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – 
начальник відділу формування державної політики в сфері екологічного 
контролю.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)

Тростянець — це не лише 
мальовниче містечко Сіверщини, 
а й однойменний дендрологічний 
парк загальнодержавного значення 
(селище Тростянець, Ічнянський 
район), розповідає власний 
кореспондент GreenPost Радим 
Іщенко.

Парк збудований ще в середині 
XIX ст. Іваном Михайловичем із 
небезвідомого роду Скоропадських.

Як і гетьманування його внука, 
парк не пережив Громадянську 
війну та був остаточно закинутий. 
Однак через третину століття про 
нього згадали і починаючи з 1951-го 
взялися відновлювати

Сьогодні ж парк функціонує в 
звичному режимі, маючи в своєму 
розпорядженні понад 400 видів і 
форм дерев і кущів, деякі із яких 
унікальні для України.
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