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Українські та міжнародні заходи, які відбудуться найближчим часом. Наукові,
комунікаційні бізнес-події та інновації. Обмін досвідом єкспертів у сегменті екотрендів.

«ЕКОПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО – МАЙБУТНЄ ЕКОПРОФЕСІЙ»

Всеукраїнський онлайн-конгрес-2021

Коли: 24 листопада 2021 року
Професійна асоціація екологів України у 2020 році започаткувала проект, що спрямований на підвищення обізнаності майбутніх екологів
в реальних очікуваннях роботодавців, посилення уваги суспільства до ролі дуальної освіти, об’єднання зусиль освітян та роботодавців в
підготовці висококласних фахівців.
До участі в цьогорічному онлайн-конгресі запрошуються студенти та їх наукові керівники всіх ВУЗів, що готують бакалаврів та магістрів
екологічних спеціальностей.
Контакти: (063) 849 – 3806, adm@ecolog-ua.com (Наталія)

01.12

«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Інтенсив-курс

Форма навчання: вебінари (відеоуроки)
Коли: 1-22 грудня
Вимоги до учасників курсу:
— велике бажання опанувати професію та підвищити кваліфікацію;
— трохи вільного часу;
— освіта вища.
Організаційні моменти:
Графік проведення вебінарів уточнюється, попередньо — у будні дні 13.00-14.30.
Всі довідкові матеріали курсу буде розміщено на веб-платформі. Слухачі отримають доступ до веб-платформи на час проходження курсу.
Експерти відповідатимуть на запитання слухачів під час вебінарів. Курсом передбачається підсумковий контроль знань та вмінь слухача.
Документи за результатами проходження курсу:
Слухачі, які успішно пройшли курс, отримають два документи, що підтверджують факт підвищення кваліфікації:
1) Документ державного зразка про підвищення кваліфікації;
2) Сертифікат учасника курсу (або вебінару), що видається за сприяння ПАЕУ.
Бонуси слухачам: П’ять відеозаписів у подарунок
Контакти: 0 800 214 899, event@ecolog-ua.com

06.12

СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ КУРС ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ ОВД
Рівень «BASE»

Коли: 6-23 грудня 2021 року
Метою сертифікаційного курсу є формування базових знань учасників щодо основних
компонентів довкілля, які зазнають впливу від планованої діяльності, оцінки можливих
впливів на кожний компонент довкілля.
Програма сертифікаційного курсу рівня «BASE» складається з семи модулів, які охоплюють
загальний опис впливу планованої діяльності на компоненти довкілля.
Контакти: тел. 073-305-80-16, email: event@ecolog-ua.com

16.12

«ЛІДЕРСТВО І ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ - 2021»
Всеукраїнський форум

Коли: 16 грудня 2021 року, м. Київ
Учасники четвертого щорічного форуму поділяться досвідом впровадження безвідходного
виробництва, рішеннями проблем очистки повітря та утилізації небезпечних відходів,
розкажуть, як займаються екологічним просвітництвом і поширюють принципи
раціонального природокористування та енергозбереження.
Перехід бізнесу до «зеленої» економіки вже почався: сформована основа бази з інновацій
в різних галузях, а багато компаній давно і успішно впроваджують заходи щодо захисту
навколишнього середовища на своїх виробництвах.
Контакти: (063) 849-38-06, Наталія Мороз
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Новини, пропозиції, українські та міжнародні процеси, які впливають на розвиток
екологічних трендів, сприяють формуванню еко-культури суспільства. Завжди
актуально!

ПІДБИТО ПІДСУМИ КЛІМАТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СОР 26 У ГЛАЗГО
У Глазго завершилася кліматична конференція ООН СОР 26.

Після важких переговорів, які тривали
на день більше, ніж планувалося, учасники
підписали
підсумковий
документ,
повідомляє пресслужба Міндовкілля.
Зазначається, що це стало результатом
інтенсивних перемовин делегатів від
майже 200 країн протягом останніх двох
тижнів, а також напруженої підготовчої
роботи на політичному рівні низки країн
протягом останнього року.
Отже, світ отримав нові рішення
та схвалені ініціативи для подолання
викликів кліматичної кризи:
– усі країни підтримали прагнення
утримати глобальне потепління на рівні
1,5 С;
– на конференції вперше прозвучали
пропозиції щодо поетапної відмови
від вугілля та припинення надання

неефективних субсидій на викопне паливо,
які хоч і були пом’якшені, але збереглися у
підсумковому тексті рішення;
– завершена
«Книга
правил»
Паризької угоди;
– сторони
дійшли
згоди
щодо
запровадження міжнародних ринкових
і неринкових механізмів співпраці за
статтею 6 угоди;
– створена робоча програма щодо
глобальної мети з адаптації до зміни
клімату. Вона визначатиме спільні
потреби та шляхи вирішення кліматичної
кризи, яка вже торкнулася багатьох країн;
– підтверджений обов’язок розвинених
постіндустріальних країн виконувати
спільну ціль щодо надання 100 мільярдів
доларів для підтримки декарбонізації
економік країн, що розвиваються;

– розпочато процес визначення нової
глобальної мети у сфері фінансів.
Як повідомили у відомстві, #COP26
показала, що для протидії зміні клімату
все ще є суттєвий розрив у запропонованих
скороченнях викидів парникових газів
у межах наявних НВВ та необхідних
для утримання температури в межах 1,5
градуси. Але якщо у 2015 році цей розвив
вів на потепління на рівні 3,4 С, то з
оновленими НВВ протягом 2020 і 2021
років світ на шляху до 2,7 С потепління.
У рамках СОР 26 українська делегація
провела два заходи з презентації
національної
кліматичної
політики
та 14 двосторонніх зустрічей. А ще
Україна приєдналась до ряду важливих
міжнародних ініціатив і декларацій.

ЄВРОСОЮЗ ЗАЛИШИВ УКРАЇНУ В «ЧЕРВОНІЙ» ЗОНІ
Вона включила до нього Індонезію,
Україна ж залишилась у «червоному»
списку. Інформація оприлюднена на сайті
Європейської Ради.
«Відповідно до рекомендацій щодо
поступового
скасування
тимчасових
обмежень на несуттєві подорожі до
Євросоюзу, Рада ЄС оновила перелік
країн,
спеціальних
адміністративних
регіонів і територіальних утворень, для
яких обмеження на подорожі мають бути
скасовані. Зокрема, до цього списку додано
Індонезію», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, із 18 листопада 2021
року країни — члени ЄС мають поступово
скасовувати обмеження на зовнішніх
кордонах для громадян таких держав:
Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада,
Чилі, Колумбія, Індонезія, Йорданія,

Кувейт, Нова Зеландія, Перу, Катар,
Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея,
Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай, Китай
(за умови взаємності).
Обмеження на подорожі мають також
поступово скасовуватися для спеціальних
адміністративних регіонів Китаю: Гонконгу
та Макао. До таких територій на особливих
умовах віднесено також Тайвань.
Критерії для визначення країн, з якими
члени ЄС можуть поступово скасовувати
обмеження, були оновлені 20 травня 2020
року. Вони враховують епідемічну ситуацію,
а також загальні заходи, які вживаються для
боротьби з COVID-19.
Країни, асоційовані із Шенгенською
зоною (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія,
Швейцарія), також є учасниками цих
рекомендацій.
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УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ РОЗРОБИЛИ ДЕШЕВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ РІДКЕ
ПАЛИВО ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Для роботи водовугільної системи опалення потрібна невелика кількість електрики.

Українські вчені створили водовугілля
- рідке паливо, яке дозволить дешево й
ефективно опалювати житлові будинки.
Розробку представили вчені з Київського
національного університету ім. Тараса
Шевченка та Київського політехнічного
університету ім. Ігоря Сікорського, передає  
ecotown.
«Ми розробили систему опалення
і зокрема, установку, яка працює на
водовугіллі, - розповідають вчені. - Для
потужного процесу горіння знадобиться
тільки поєднання води і бурого вугілля, а
також, плазмотрон і електрика».
Електрика потрібна лише для запуску

хімічної реакції, в результаті якої палаючий
факел
віддаватиме
тепло,пояснюють
вчені. Таким чином, невелика кількість
електрики забезпечуватиме достатньо
теплової енергії: на обігрів 250 квадратних
метрів житлової площі потрібно три куба
газу на годину, в той час, як нова установка
зажадає на ту ж житлову площу всього 2.5
кВт - порахуйте тепер різницю у вартості
опалення.
Розробка допоможе Україні позбавитися
від газової залежності і вийти з економічної
і паливної кризи, впевнені вчені.
«Установка буде універсальна: житлові
будинки, лікарні, навіть окопи для

військових - компактна, а працюватиме
вона на звичайних інверторних джерелах,
які вільно продаються, - пояснюють
розробники. – Ми використовуємо тільки
водовугілля в основі такого виробництва це економічно і вигідно”.
За словами вчених, водо вугільна
система опалення нова для України, але
не для світу - у Китаї і Великобританії нею
вже користуються.
«Ми опалюємо один з корпусів КПІ
саме водовугільної системою, і це ще раз
доводить те, що вона ефективніше за
газові установки», - заявляють вчені.

ВСЕ В ЛУШПИННІ КУКУРУДЗИ: НА ВОЛИНІ СЕЛЯНИ ПОВСТАЛИ
ПРОТИ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Зерносушильний комплекс на території
селища Іваничі запрацював у 2018 р. Його
збудували у промисловій зоні. Минулого
року у громаді надсилали запит на
підприємство. Там дали відповідь, що є
дозвіл, що ці викиди лушпиння кукурудзи
— органічні та вони не створюють небезпеки
для громадян і навколишнього середовища,
повідомляє Суспільне.
Місцева
мешканка
Марія
Чура
розповідає, що восени протягом трьох
останніх років селище Іваничі засипає
кукурудзяним лушпинням, яке летить із
елеватора поряд. Її будинок розташований
за 200 метрів від підприємства.
«Мало того, що це на подвір’ї, на
терасі, воно також і на даху. Під дахом
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утворюються пари і воно починає
іржавіти. Пройде рік, два, дах заіржавіє, бо
він із бляхи і хто має нам компенсувати ці
збитки?» — каже жінка.
Із серпня до грудня на зерносушильному
комплексі в Іваничах сушать ріпак, пшеницю
і кукурудзу. Процес автоматизований, до
виробничого процесу залучені всі наявні
фільтри, які працюють безперервно.  Звісно,
найбільше органічних решток лишається від
сушіння кукурудзи. Нині фільтри збирають
95–98 % решток.
Із заявою щодо проведення перевірки на
підприємстві люди звернулися до Державної
екоінспекції в області. В разі виявлення
порушень,
відповідні
особи
будуть
притягнені до відповідальності

GreenNews

НЕСТАЧУ ВУГІЛЛЯ ТА ГАЗУ КОМПЕНСУВАТИМУТЬ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ: ЯК УРЯД ДОЛАТИМЕ ЕНЕРГЕТИЧНУ КРИЗУ
Як   повідомляє   Держводагентство,
у зв’язку із ситуацією, що складалася
в енергетичному секторі, до відомства
звернулося НЕК «Укренерго» з листом
щодо роботи у вкрай складних умовах,
спричинених значною втратою потужності
на теплових електростанціях унаслідок
недостатності вугілля та газу.
У таких умовах для недопущення
аварійного відключення споживачів і
запобігання аварійним ситуаціям, дефіцит
потужностей в ОЕС України компенсується

гідроелектростанціями. Як повідомляється,
гідроелектростанції є єдиним мобільним
резервом потужностей, що призводить до
понадпланового спрацювання водосховищ
Дніпровського каскаду ГЕС у листопаді
2021 року.
Враховуючи зазначене, НЕК «Укренерго»  
звернулось
до
Держводагентства
з
проханням
відкоригувати
режим
роботи Кременчуцького водосховища із
встановленими позначками на 1 грудня в
межах 78,60–78,50 м БС.

КИЯН ПРОСЯТЬ ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЧЕРВОНОКНИЖНИХ КАЖАНІВ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ ПАРКУ
Як стверджують жителі столичного
Голосієва, у Голосіївському парку, навколо
1-го ставка біля метро живе декілька колоній
кажанів, занесених до Червоної книги
України, та які охороняються міжнародним
законодавством. Про це пишуть користувачі
групи “Сусіди. Голосіїв” у Фейсбуці.
Мешканці Голосієва закликали киян
підписати петицію №10763 за береження
кажанів Голосіівського парку ім.Максима
Рильського від знищення через “капітальний
ремонт благоустрою” від КО “Киівзеленбуд”.
“Звертаємось до вас з проханням
заборонити
“капітальний
ремонт
благоустрою” Голосіївського парку ім.

Максима Рильського від КО «Київзеленбуд»
через те що він знищить місце де
проживає велика кількість кажанів.
Тому що по обидва боки п’ятого ставка
Оріхуватського каскаду це ставок, що
поряд метро Голосіівська біля 1 -ї вхідноі
групи Голосіівського парку ім.Максима
Рильського
живе
декілька
колоній
кажанів, які перідично вилітають з крон
дерев. Це вид тварин, які потребують
збереження, тому забудова цієї зони, яка
передбачається в проєкті «Капітального
ремонту благоустрою» може негативно
вплинути на середовище їх проживання і
розмноження”, - ідеться у петиції.

УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ ВИВЕЛИ НОВИЙ СОРТ ПШЕНИЦІ
У зв’язку зі змінами клімату волинські
вчені постійно займаються селекцією та
розведенням зернових культур, які будуть
витривалими за кліматичних умов в різних
регіонах країни. Досліди проводяться
разом із селекціонерами з Миколаївського
аграрного університету.
«У зв’язку з тим, що ми помінялися
кліматами, — розповіла заступниця
директора з наукової роботи Волинської
державної сільськогосподарської дослідної
станції Інституту картоплярства НААН
України Оксана Пузняк. — У них вологіше,
в нас сухіше — то робимо унікальні сорти.
В нас є пшениця «Ніка поліська», яка
цьогоріч проходила сортовипробування по

всій Україні та показала досить хороші
результати».
За словами Оксани Пузняк, науковці
отримали інформацію, що цей сорт дав гарні
врожаї як на заході та в центрі, так і на півдні
та сході України. Загалом же, потенціал
«Ніки поліської» за хорошої технології та
правильного застосування добрив може
сягати до 10 тон із гектара.
Крім того, волинські вчені мають
генетичну колекцію та проводять селекційну
роботу озимого та ярого тритикале. Наразі
проходить
сортовипробування
сорту
«Довбушанське» і вже є перші позитивні
відгуки про нього.

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО ПРОДАЖ ЛІКІВ ДІТЯМ:
ЩО ЗМІНИТЬСЯ
Законопроєкт
про
встановлення
відповідальності за продаж лікарських
засобів дітям народні депутати прийняли у
другому читанні (№5123-1).
Відтак, продаж ліків дітям до 14 років, а
також їхня доставка кінцевому споживачумалолітній особі тягнутиме за собою
накладення штрафу.
Зокрема, на особу, яка здійснює
роздрібну торгівлю лікарськими засобами
та/або
доставку
лікарських
засобів

кінцевому споживачу, — на суму від 400 до
800 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (6800–13 600 гривень).
Якщо правопорушення буде вчинене
повторно протягом року, то штраф сягатиме
від 800 до 1400 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (13,6 –23,8
тисяч гривень).
Нагадаємо, що законодавча ініціатива
з’явилася після декількох випадків дитячого
суїциду пігулками, придбаними в аптеках.
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ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО ПИТНУ ВОДУ
Фінансування програми передбачає залучення 28,6 млрд грн.

Верховна Рада ухвалила у першому
читанні закон “Про загальнодержавну
цільову соціальну програму “Питна вода
України” на 2022 - 2026 роки” № № 5723.
Як зазначається у записній запісці
до закону, його метою є врегулювання на
законодавчому рівні питань розробки нової
Загальнодержавної цільової соціальної
програми «Питна вода України» на 20222026 роки на заміну Загальнодержавної
цільової програми «Питна вода України»
на 2011-2020 роки, дія якої закінчилася.

Програмою,
зокрема,
передбачено
будівництво, реконструкція, капітальний
ремонт
водозабірних
споруд
із
застосуванням
новітніх
технологій
відповідно до встановленого режиму
зон санітарної охорони, а також станцій
(установок) доочищення питної води,
водопровідних
та
очисних
споруд
водовідведення, водопровідних мереж та
мереж водовідведення.
Планується
також
створення
лабораторій контролю якості питної

води та лабораторій контролю стічних
вод, оснащених сучасним контрольноаналітичним обладнанням.
Фінансування програми передбачене в
обсязі 28,6 млрд грн, із яких з державного
бюджету — 16,9 млрд грн, інших джерел —
11,6 млрд грн.
Обсяг
видатків,
необхідних
для
виконання програми буде визначатися
щороку з урахуванням можливостей
державного та місцевих бюджетів.

ЗАСМІЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У СУМАХ МЕДИЧНИМИ ВІДХОДАМИ — З
ТОВАРИСТВА СТЯГНУТО МАЙЖЕ 12,3 МЛН ГРН ШКОДИ
За позовом окружної прокуратури
міста Суми Господарським судом Сумської
області прийнято рішення про стягнення з
товариства з обмеженою відповідальністю
майже 12,3 млн грн шкоди, завданої
навколишньому природному середовищу
внаслідок засмічення земель. Про це
йдеться у повідомленні Офісу Генерального
прокурора.
Прокуратурою встановлено, що у двох
складських приміщеннях у Сумах розміщено
небезпечні медичні відходи. Земельна
ділянка належала до земель комунальної
власності Сумської міської ради та була
передана в оренду товариству.
У
ході
проведення
позапланової
перевірки
дотримання
вимог
природоохоронного
законодавства
Державною екологічною інспекцією у
Сумській області обраховано розмір шкоди,
зумовленої засміченням, який становить
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майже 12,3 млн грн.
Водночас
стосовно
заступника
директора товариства направлено до суду
обвинувальний акт за фактом забруднення
земель медичними відходами (ч. 2 ст. 239 КК
України).
У повідомленні не зазначається, про
яке саме сміттєзвалище йдеться. Ймовірно,
що  про «біологічну бомбу» в Сумах: випадок
про який повідомили місцеві активісти, коли
знайшли  медичнi вiдходи зi всiєї України.
Але водночас відомий випадок про
купу відходів на землі Нижньосироватської
громади, до якої належить Старе Село. Там
землю орендував агрокомбінат «Тепличний»,
якому і належать склади, які були здані  в
оренду товариству «Сумиполімербуд». У
складах були виявлені голки, проби крові та
коронавірусні медвідходи, які звозять до Сум
і спалюють.

GreenNews

ПІД ДНІПРОМ УТВОРИЛИСЬ ОТРУЙНІ ОЗЕРА З НЕБЕЗПЕЧНИМИ
ВІДХОДАМИ
Площа озер становить 17 га.
У передмісті Дніпра розкинулися озера,
наповнені отруйною рідиною, та канави
з нафтопродуктами. Їхня територія має
площу 44 га, з 2001 року вони належить
приватному підприємству Хелп, з яким
екологічна інспекція веде мляву боротьбу,
пише НВ.
У матеріалі йдеться про те, що на
околиці міста Дніпро, неподалік від
житлового району, місцевий блогер Руслан
Власенко показав журналісту досить
незвичайний об’єкт. У балці Розсохувата, що
на Криворізькому шосе, розташовані озера з
підозрілим смердючим вмістом і канавами,
наповненими маслоподібною речовиною.
Власенко розповідає, що понад рік тому
він вирішив зняти влог і побачив на картах
водойми, що розкинулися на околиці міста.
Потім він із другом вирушив туди в надії
скупатися та зняти матеріал для свого
відеовипуску.
«Я дуже здивувався, коли побачив
наповнені рідиною «озера», від яких ішов
дикий сморід фекалій. А поруч із ними —
багато глибоких канав із чорною масою,
схожою на використане моторне мастило
або щось подібне, — розповідає Власенко. —
Я буквально почав відчувати запаморочення
та ледь не впав. Вражає, що все це
розташоване поблизу міста та що туди
можуть приїхати діти, не знаючи, скажімо,
наскільки шалено небезпечне це місце».
За даними Держгеокадастру, територія,
про яку розповів блогер, має площу 44 га та з
2001 року належить сумнозвісному приватному
підприємству Хелп. Площа «озер» становить 17
га. Згідно з даними реєстрів, основним видом
діяльності компанії Хелп є збір безпечних і
небезпечних відходів. Водночас ступінь ризику
підприємства — його негативного впливу на
довкілля — визначено як високий. Власне
кажучи, компанія має сміттєвий полігон
і озера-відстійники. Директор — Андрій
Гідрайтіс, а кінцевий бенефіціар — колишній
депутат Новокодацької районної ради від
Радикальної партії Олега Ляшка Олександр
Якимов.

Повідомляється,
що
компанія
неодноразово потрапляла у поле зору
місцевої
екологічної
інспекції,
яка
проводила позапланову перевірку та
виявила численні порушення. Так, у 2018
році Держекоінспекція вказала у акті за
результатами перевірки, що на земельній
ділянці, яка належить підприємству, є
три полігони рідких промислових відходів
(невідомого походження та складу).
«Слід зазначити, що контроль за
станом глибинних сховищ та їхнім
негативним впливом на довкілля не
здійснюється», — йдеться у звіті екологічної
інспекції.
У 2020 році у компанії Хелп пройшли ще
дві перевірки, унаслідок яких було виявлено
кричущі факти порушення встановлених
для таких підприємств норм. Так,
йшлося про те, що на підприємстві немає
вентиляційної свердловини, не встановлені
очисні споруди (стічні води зі сміттєзвалища

потрапляють на рельєф територій, зокрема у
вищезгаданий водовідстійник).
Також протокол інспекції містить
дослідження якості води, що надходить зі
звалища і ґрунтових вод. Було зафіксовано
перевищення
гранично
допустимих
концентрацій іонів заліза, марганцю й
амонію, що спричинило неприємний запах.
Крім того, було задокументовано десятки
порушень, проєктних рішень (що стосуються
сміттєзвалища) зокрема. Раніше складені
вимоги державної оцінки впливу на
довкілля не виконувалися, було порушено
процедуру
викидів
забруднювальних
речовин в атмосферу та багато іншого.
З огляду на численні порушення
екологічна інспекція у вересні 2020
року подала позов із вимогою закрити
підприємство Хелп. Однак судові розгляди
затягуються, зокрема через повільність
державних інспекційних органів або
несплату судового збору.

В УКРАЇНІ З’ЯВИТЬСЯ НОВИЙ УЧАСНИК РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ –
ДЕПУТАТИ ПІДТРИМАЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ
Верховна Рада ухвалила в першому
читанні законопроєкт №5436-д, яким
запроваджується система накопичення
енергії (СНЕ) в Україні.
“Прийняття
закону
забезпечить
використання
систем
накопичення
енергії, збалансує роботу енергосистеми
та
підвищить
стабільність
електропостачання для споживачів», йдеться у пояснювальній записці записці до
законопроєкту.
Він, зокрема, врегульовує питання
ліцензування діяльності з накопичення
енергії, а також має на меті створення нового
учасника на ринку електричної енергії оператора системи накопичення енергії,
визначивши його права та обов’язки.
Передбачається, що оператору СНЕ
заборонятиметься здійснювати діяльність з

передачі та розподілу електричної енергії,
виконання функцій оператора ринку та
гарантованого покупця. Водночас, такий
оператор матиме право надавати послуги з
балансування та/або допоміжні послуги.
Також
документом
передбачене
право споживача на використання систем
накопичення
енергії
без
отримання
ліцензії, якщо такий споживач у будь-який
період часу не здійснює відпуску раніше
накопиченої в енергії в ОЕС України або в
мережі інших суб’єктів господарювання.
Раніше
у
Держенергоефективності
зазначали, що саме системи накопичення
енергії дають можливість збалансувати
Об’єднану енергетичну систему, особливо
під час введення об’єктів “чистої” енергетики
(СЕС та ВЕС), робота яких залежить
здебільшого від погодних умов.
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ: ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
І чому це так складно.

Тютюн уже давно асоціюється не з
«люлькою миру», а з онкологічними та
серцево-судинними
захворюваннями.
Щороку від захворювань, спричинених
курінням, у світі помирає понад 8 млн
людей (із них 85 тисяч   — в Україні)
— для порівняння слід сказати, що від
коронавірусу на цей момент померло трохи
більше 5 млн людей. За даними ВООЗ
курці мають на 40–50 % вищий ризик
розвитку важкої хвороби та смерті від
COVID-19.
Багато курців бодай раз намагалися
покинути — і переконувалися, що на
практиці «просто перестати підносити
палички з тютюном та підпалювати їх» не
так просто. Тож із нагоди Міжнародного
дня відмови від куріння, який цього року
відзначається 18 листопада, у ГО «Життя»
розповіли GreenPost  про те, як перестати
вживати тютюнові й нікотинові вироби.

ЧОМУ ТАК СКЛАДНО КИНУТИ
КУРИТИ?
На це є багато причин. Одна з них — те,
що наслідки тютюнокуріння проявляються
лише через багато років після першої
затяжки. Курці молодого віку виглядають
бадьорими та здоровими, тож зв’язок між
курінням і спричиненими ним хворобами
спочатку не є очевидним.
Та основним фактором є те, що нікотин,
який міститься в тютюні, спричиняє
подібну до наркотичної залежність — в
окремих випадках таку ж сильну, як і від
героїну.
Тютюнової залежності так просто
не позбутися. Вона має три складові —
фізичну, психологічну та поведінкову.
Вони пов’язані та виникають одночасно у
більшості курців.
Фізична
залежність
проявляється
в
сильному
бажанні
курити
на
фізіологічному рівні та провокує так звану
нікотинову ломку.
Психологічна полягає в асоціації
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процесу куріння з певними емоціями,
думками та переконаннями.
Поведінкова встановлюється внаслідок
зв’язку між курінням і деякими аспектами
життя — наприклад, спілкуванням із
друзями чи телефонними розмовами.
Важливо
вміти
ідентифікувати
кожну залежність, аби знати, з чим саме
доведеться боротися у процесі відмови від
куріння.
«Для відмови від куріння важливо
усвідомити також те, що ви не сам на
сам у своїй боротьбі. Існують ефективні
методи, здатні допомогти вам успішно
кинути курити. Вони складаються
з двох основних типів: когнітивноповедінкова
та
фармакологічна
терапія.
До
речі,
використання
препаратів фармакологічної терапії
у 1,5–3 рази підвищує шанси кинути
курити, порівняно з тими, хто їх не
використовує. Але перш ніж приймати
будь-які медичні препарати, потрібно
проконсультуватися з лікарем!» —
наголосив доктор Отто Стойка, к. м. н.,

лікар-методист
Центру
громадського
здоров’я МОЗ України.
Для
початку
лікар
рекомендує
ознайомитися з рекомендаціями щодо
відмови від куріння на сайті www.stopsmoking.org.ua та в інформаційному
буклеті для тих, хто хоче позбутися
тютюнової залежності. А також не
соромитися звертатися по професійну
допомогу до сімейного лікаря, нарколога
чи психотерапевта — і тоді шанси на успіх
будуть суттєво вищими.
Соціологічні дослідження свідчать,
що частка курців, які успішно кидають
курити самостійно, дуже й дуже незначна:
лише 1–2 % тих, хто намагався припинити
вживати тютюн, змогли втриматися від
куріння протягом більше ніж півроку.
Австралійська рада раку припускає,
що задля успішної відмови від тютюну
потрібно 12–14 спроб. А ось дослідження,
проведене за підтримки МОЗ Канади,
виявило, що середньостатистичний курець
робить приблизно 30 спроб за життя — у
рекордсменів цей показник досягав 142
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намагань.
Ситуація в Україні не сильно
відрізняється від загальносвітової.
«Як показує Глобальне опитування
дорослих щодо вживання тютюну,
проведене в Україні в 2017 р., понад 65 %
курців хочуть кинути курити. Майже
40 % курців пробували кинути курити,
проте лише 1–2 % з тих, хто намагався
припинити вживати тютюн, змогли
втриматися від куріння протягом більше
ніж півроку. Адже нікотинова залежність
— це захворювання, яке подолати важко,
але цілком реально.
Цим
користується
тютюнова
індустрія, яка агресивно просуває свої
смертельні продукти, зокрема нові
електронні
пристрої
для
куріння
рекламуються як продукти «зниженого
ризику». Хоча відповідно до звітів

Всесвітньої організації охорони здоров’я,
опублікованих у 2020 році, ці пристрої
становлять серйозну загрозу як для
здоров’я курця, так і людей довкола,
адже безпечного куріння не існує! Треба
пам’ятати, що головна мета тютюнових
корпорацій — це збільшення своїх
прибутків, а не створення так званих
«менш шкідливих» продуктів», — говорить
фахівчиня ГО «Життя» Оксана Левицька.
Вона переконана, що посилення
антитютюнового законодавства — це
найкращий спосіб врятувати українців,
передусім підлітків і молодь, від згубної
шкоди тютюну та електронних пристроїв
для куріння. Зокрема на друге читання
очікує
антитютюновий
законопроєкт
№ 4358, який заборонить рекламу всіх
електронних пристроїв для куріння та
вживання їх у громадських місцях.

ЯК КИНУТИ КУРИТИ
Початок справи полегшить написання
плану. ГО «Життя» радить «типовий» план
відмови від тютюну.Повідом родину та
друзів про своє рішення — кидати курити
простіше з підтримкою.
Признач дату відмови від куріння
протягом двох наступних тижнів.
Склади перелік ситуацій, коли ти
зазвичай куриш, аби з’ясувати, що може
спровокувати тебе закурити.
Позбався
усіх
нагадувань
про
куріння. Викинь із дому, машини та
робочого місця всі тютюнові вироби,
запальнички, попільнички. Натомість у
ті місця, де раніше зберігалися цигарки,
можна покласти льодяники, соломинки,
нікотинові пластирі (якщо в тебе високий
ступінь залежності) тощо.

ЧОМУ КАРДІОЛОГ РАДИТЬ ПОКИНУТИ КУРИТИ
Особливо сьогодні, коли відзначають Міжнародний день відмови від куріння.
Лікар-кардіолог
Анна
Солощенко
сьогодні, у День відмови від куріння,
вирішила наголосити на тих загрозах, з
якими стикається кожен курець, а й про те,
чому так важливо кинути курити.
Кардіолог нагадує, що за даними ВООЗ
курці мають на 50 % вищий ризик важкого
перебігу COVID-19 та смерті від цього
захворювання.
Лікар пояснює, що це відбувається тому,
що куріння ослаблює легені та зменшує
здатність організму протистояти вірусу, тому
можуть зростати ризики ускладнень. Анна
Солощенко наголошує, що куріння, зокрема
пасивне, є одним із основних факторів
ризику неінфекційних захворювань (хвороб
серцево-судинної системи, органів дихання,
онкологічних захворювань та діабету).
Смертність від COVID-19 серед людей, які
мають одне або декілька із цих захворювань,
суттєво вища порівняно з людьми без цих
хвороб.
Кардіолог говорить, що перехід від
куріння тютюнових виробів до вживання
електронних пристроїв не зменшує ризики
ускладнень та смертності від COVID-19.
І перераховує, які переваги для здоров’я
дає припинення куріння:

протягом 20 хвилин нормалізується
кров’яний тиск та пульс уповільнюється до
норми;
протягом 2-12 тижнів поліпшується
кровообіг та збільшується на 30 % об’єм
роботи легень;
протягом 1 року ризик розвитку
ішемічної хвороби серця знижується вдвічі

порівняно з курцями;
через 5-15 років ризик інсульту
скорочується до рівня тих, хто ніколи не
курив.
«Вживання тютюну – це хвороба, яка
потребує лікування. Саме тому професійна
допомога суттєво підвищує шанси на успіх»,
— говорить Анна Солощенко.

ІМУНІТЕТ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРЕДАЄТЬСЯ НАСТУПНИМ
ПОКОЛІННЯМ
Про те, що захист від інфекцій
передається від покоління до покоління,
було відомо давно, але прямих доказів тому
не було. Лише тепер міжнародна група
генетиків довела - імунітет до захворювань
передається потомству.
Для
підтвердження
гіпотези
співробітники Боннського університету
у ФРН, співпрацюючи з колегами з
Нідерландів, Швейцарії та Греції, заразили
лабораторних мишей-самців патогенами
молочниці (Candida albicans).
Після
одужання
випробовуваних
спарювали
зі
звичайними
самками,
дитинчата
яких
виявилися
менш
сприйнятливими до подібних інфекцій.

“Передача стійкості до інфекції наступному
поколінню раніше була показана у рослин
і безхребетних”, – підкреслив професор
Андреас Шлітцер, керівник дослідження.
На відміну від звичної теорії еволюції,
яка передбачає повільну імунну відповідь за
рахунок змін в геномі, цей експеримент довів
– швидкі зміни в захисних властивостях
організму
можливі
через
регуляцію
активності ДНК.
Тепер експертам належить з’ясувати, як
інформація про маркування сперматозоїдів
закріплюється в кістковому мозку. Саме
останній вважається місцем формування
багатьох імунних клітин, що захищають
людину від хвороб.
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АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО НЕЙРОНАУК ВИЗНАЛО КИЇВСЬКУ
ШКОЛЯРКУ НАЙКРАЩИМ ЗНАВЦЕМ МОЗКУ У СВІТІ
Україну на конкурсі нейронаук представляли двоє учасників.

Вікторія Виджак, учениця 125 школи
м. Києва стала кращим мозкознавцем світу,
виборовши перше місце у міжнародному
змаганні школярів з нейронаук International
Brain Bee, що відбулося в рамках віртуальної
конференції Американського товариства
нейронаук (Society for Neuroscience). Це
найкращий результат України за 10 років
участі в конкурсі, повідомляє Інститут
фізіології ім. О.О. Богомольця.
Повідомляється, що через пандемію
змагання відбувалося онлайн, а в ньому
взяли участь національні чемпіони як 2020,
так і 2021 років. Україну представляли
переможці національного Нейроконкурсу
Остап Шийка (2020 рік, студент 2 курсу ІваноФранківського національного медичного
університету) та Вікторія Виджак (2021 рік,
учениця 11 класу школи № 125 м. Київ).
Вони змагалися із кращими мозкознавцями
з 31 країни.
Учасники відповідали на складні

теоретичні питання, визначали структури
на
зображеннях
препаратів
мозку,
встановлювали діагнози пацієнтів за
відеозаписами та історією хвороб. Нарешті,
фінальним етапом були відповіді на
запитання перед журі з провідних науковців
світу, де наші чемпіони дісталися до п’ятірки
кращих.
У цьому складному марафоні Вікторія
показала найкращий результат. А на
додачу її відзначили спеціальним призом
за найвищий результат в нейроанатомії та
нейрогістології.
Кращими
мозкознавцями
серед
чемпіонів 2020 року стали:
Peter Susanto (Австралія)
Yu Cheng Lim (Малайзія)
Rahil Patel (США)
А серед чемпіонів 2021 року:
Antony Klonowski (Канада)
Ahmed Adam Bin Razman (Малайзія)
Вікторія Виджак - золота медалістка!

Крім власне змагання, для учасників
була розроблена онлайн соціальна програма,
завдяки чому однодумці з різних країн могли
поспілкуватися між собою, попрацювали над
командними проєктами, прослухали лекції
відомих учених, а від колишніх випускників
Brain Bee дізналися про можливі напрямки
побудови кар’єри.
“IBB 2021 був, мабуть, найвражаючою
подією, в якій я коли-небудь брала участь.
Організаторам вдалося провести конкурс
на найвищому рівні, так що, попри
онлайн-режим, учасники змогли не лише
позмагатися, а й “побувати” на цікавих
лекціях, інтерактивних демонстраціях
та й просто поспілкуватися між собою у
віртуальному просторі. На IBB панувала
дружня та доброзичлива атмосфера.” каже цьогорічна чемпіонка.
Остап зауважив: “Для мене цей конкурс
був досить складний, бо мені треба було
поєднати його з навчанням в університеті.

УЧЕНІ РОЗПОВІЛИ, ЯК ВІДНОВИТИ НЕРВОВІ КЛІТИНИ ТА ПОКРАЩИТИ
РОБОТУ МОЗКУ
У ХХ столітті вчені були переконані,
що мозок дорослої людини — повністю
сформований і незмінний. І що ланцюги
нервових зв’язків, які утворилися в ході
розвитку людини, змінити не можна —
мовляв, нервові клітини можуть лише
відмирати. Недавно науковці   відкрили
механізм нейрогенезу. Тобто появи нових
взаємозв’язків у мозку дорослої людини,
пише Психологія здоров’я.
«Нині вже доведено, нові нейрони
народжуються протягом усього життя, їх
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оновлення лише трохи сповільнюється
після 40 років. Але нам ніхто не заважає
впливати на цей процес, стимулювати його,
відсуваючи, а то й унеможливлюючи процес
дегенерації мозку», — ідеться у повідомленні.
Що допомагає прискорити процес
нейрогенезу?
Фізична
активність,
збільшення
інтервалів між їжею, відмова від алкоголю,
безперервне вивчення чогось нового та
вміння долати стрес, тому що стрес, особливо
хронічний, знищує нейрони.
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Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для
повідомлення та ознайомлення громадськості.

ОГОЛОШЕННЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

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.
1. Планована діяльність
Державне підприємство «Новоушицьке лісове господарство»
здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку
проведення суцільних рубок головного користування.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
Площа
Державного
підприємства
«Новоушицьке
лісове
господарство» складає 12297,7 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 в
експлуатаційних лісах в об’ємі 10,38 тис. м³ на площі 36,0 га.
Загальний обсяг рубок головного користування в захисних лісах
запроектовано в об’ємі 1,47 тис. м³ на площі 5,8 га.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Новоушицьке лісове господарство»
код ЄДРПОУ 05430811
32600, Хмельницька область,   Кам’янець-Подільський район, смт
Нова Ушиця,
вул. Гагаріна, буд. 72 тел. (03847)2-19-02, (067)38-47-707
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи
- підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-3140, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, 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, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
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”)
Які видаються Хмельницьким обласним управлінням лісового та
мисливського господарства.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про
час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів
(не менше 25, але не більше 35 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

20217158245
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

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.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-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.
Громадські слухання (перші) відбудуться
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
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,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-3140, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, 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, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
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,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-3140, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, 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, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
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
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 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:
1. Віньковецька селищна територіальна громада, 32500,
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Віньківці, вул. Соборної
України, буд. 15, години роботи з пн-чт 8:00-17:15 пт 8:00-16.00 , окрім
вихідних;
Контактна   особа: секретар   Олендра Алла Василівна, тел. 0384621345.
2. Новодунаєвецька селищна територіальна громада за адресою:

11

GreenPost
32413 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський   р-н, смт Дунаївці,
вул. Чорновола, буд. 19, години роботи з 08.00 до 17.00 год, окрім
вихідних;
Контактна особа: секретар Козярецька Тетяна Анатолівна
контактний телефон (03858) 71-2-37.
3. Дунаєвецька міська територіальна громада за адресою: 32400
Хмельницька обл. Кам’янець-Подільський   р-н,   смт Дунаївці, вул.
Шевченка, буд. 20, години роботи пн-чт з 08.00 до 17.15 год,  пт.: 8:00 –
16:00, сб. нд. – вихідний ;
Контактна особа: секретар Григор’єв Олег Васильович контактний
телефон +38(038)58-31-694.
4. Новоушицька селищна ТГ селищна рада за адресою: вул.
Подільська, 17, смт Нова Ушиця Хмельницької області, Україна, 32600,
години роботи з пн-чт 8:00-17:15 пт 8:00-16.00 , окрім вихідних;

Контактна особа: секретар Костюченко Віктор Вікторович
контактний телефон 067-39-04-940.
5. Староушицька селищна ТГ Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Українська, буд. 5, години
роботи з пн-чт 8:15-17:30, пт 8:15-16:15 сб. нд. – вихідний ;
Контактна особа: секретар Розворук Лариса Яківна контактний
телефон (03849) 99-4-82.
6. Контора ДП «Новоушицький лісгосп», 32600, Хмельницька
область,  Кам’янець-Подільський район, смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна,
буд. 72, години роботи з 08.00 до 17.10 год, окрім вихідних
Контактна  особа: інженер лісового господарства  ДП «Новоушицьке
лісове господарство» Кривий Сергій Віталійович,  097-718-66-95.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО», код ЄДРПОУ 21438976
(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)

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 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)

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
1. Інформація про суб’єкта господарювання
59233, Чернівецька обл., смт Бергомет, вул. Центральна, 55,
тел. (03730) 3-13-07; (068) 093-42-40
(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.
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 «Берегометське
лісомисливське господарство», яке включає 9 структурних підрозділів
– Бергометське, Вашківецьке, Славецьке, Мигівське, Лопушнянське,
Чемернарське, Гірсько-Кутське, Фальківське, долішньошепітське
лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та
Вижницького адміністративних районів 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 соціальноекономічної 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)
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Площа Державного підприємства «Берегометське лісомисливське
господарство» складає 35 034,6 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 69,31
тис. м³ на площі 310,7 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 68,37 тис.
м³ на площі 306,7 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,22 тис. м³ на площі
1,6 га, захисні ліси – 0,72 тис. м³ на площі 2,4 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
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
На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна
карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не
потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
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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
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 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) 206-3140, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від
уповноваженого центрального органу: Котяш Лада Павлівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа)

13

GreenPost

НЕЙМОВІРНА КРАСА: У НІКІТСЬКОМУ БОТСАДУ БУЯЮТЬ ХРИЗАНТЕМИ

Таких сортів ви ще не бачили!

Світлинами квітів різних сортів та кольорів поділився у Фейсбуці
Віктор Філіпчук.
На його фото — неймовірна краса одного з найстаріших ботанічних
садів України. Фотографії зроблені трохи більше тижня тому.
Як відомо, Нікітський ботанічний сад — комплексна науководослідна установа, одна з найстаріших в Східній Європі, яка веде
роботи з питань плодівництва та ботаніки.
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Дендрарій саду є унікальним зібранням рослин з усіх континентів,
а відтак популярним місцем відпочинку й екскурсій.
Ботанічний сад 1812 року заснував відомий російський вчений
Хрістіан Стевен. Нікітський ботанічний сад розташований на
чорноморському березі Криму, неподалік Ялти, біля селища Нікіта.
Наразі це є окупована РФ територія України.
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Бережіть довкілля!
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