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Коли: 25 ciчня 2022 року, 10.00-15.30

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

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

До участі запрошуються: 
— керівники та фахівці екологічних лабораторій підприємств, незалежних екологічних лабораторій та лабораторних центрів;
— керівники та фахівці екологічних (природоохоронних) служб підприємств та організацій, проєктних організацій;
— екологи-практики, природоохоронні інженери;
— інші зацікавлені фахівці, що здійснюють природоохоронну діяльність на підприємствах та в організаціях.

Формат: змішаний (онлайн та офлайн)

Вартість участі: 3500 грн

Контакти: тел.  0 800 214 899

25.01 ЕКСПРЕС-КУРС
«Організація та планування інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів та скидів»

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

15.02 «ВСЕ ПРО ВІДХОДИ ПІДПРИЄМСТВА»

Коли: 15 - 28 лютого 2022 року

ЕКСТЕРН-КУРС «Все про відходи підприємства: поводження з відходами I-IV класу 
небезпеки на підприємстві» сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців щодо поводження 
з відходами на підприємстві, допоможе побудувати ефективну систему управління 
відходами на підприємстві, розібрати головні аспекти поводження з відходами та 
особливості складання необхідної документації і звітності.

Курс ґрунтується на сучасних підходах та досвіді експертів Professional Association of Ecol-
ogist of Ukraine.

Контакти: 0 800 214 899

ЕКСТЕРН-КУРС

алкогольними напоями збільшувати 
дозу води потрібно вдвічі (замість однієї 
склянки води випити дві).

4) Вимикайте напругу. Плануйте 
без стресу та метушні, не заганяйте себе 
дедлайнами.

5) Дотримуйтеся режиму. У святковий 
період слід додати до свого режиму денний 
сон (не пізніше 16.00). У новорічну ніч 
тактика та сама:

– денний сон 31 грудня;
– незалежно від часу, коли ляжете 

спати 1 січня, прокидайтеся до 10.00;
– денна сієста 1 січня;
– лягти спати у звичайний час.

ЯК ЗУСТРІТИ НОВИЙ РІК ТАК, ЩОБ ПОТІМ НЕ ДОВЕЛОСЯ ВІДРАЗУ 
БРАТИ ВІДПУСТКУ

Дуже часто святкування Нового року 
виходить виснажливим — замість того, 
аби повеселитися, людина почувається 
виснаженою і розбитою. Далеко не всі 
можуть собі дозволити взяти відпустку, 
щоб відновитися після такого святкування. 
А для тих, хто хотів би і відірватися як 
слід, і потім швидко повернутися «в сідло», 
телеграм-канал «Твій сон» підготував 
алгоритм святкування.

1) Веселощі мають бути різноманітними 
— і активними, і в стилі «тюлень». 
Якщо в один день у вас 70 % часу минає 
гучно і яскраво, а 30 % часу ви сидите, 
загорнувшись у ковдру, то наступного дня 
цю умовну пропорцію краще перевернути 

(70 % — ковдра, 30 % — двіж). Залишайте 
час і на «поробити нічого».

2) Перед будь-якою вечіркою (навіть 
новорічною) слід приготувати «сонне 
царство» заздалегідь: опустити штори, 
відчинити кватирку, розстелити постіль, 
розкласти піжаму. Пляшку мінеральної 
води та будь-які інші допоміжні засоби, 
які можуть знадобитися після гулянки, 
поставити на тумбу біля ліжка. Посеред 
ночі після коктейлів краще прийти на все 
готове.

3) Підігріватися треба усвідомлено. 
Алкоголь краще вживати в першій 
половині вечірки, а далі переключитися 
на безалкогольне. Із будь-якими 

Не всі можуть собі дозволити відпочинок від вихідних.

31.01 ІНТЕНСИВ-КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Коли: 31 ciчня 2022 року

Учасники підвищать кваліфікацію  залучених до експлуатації газоочисних установок, на 
виконання вимог природоохоронного законодавства.

Формат навчання: У зв’язку з епідеміологічною ситуацією пропонуємо пройти навчання 
онлайн!

Контакти: 0 800 214 899, (073) 305 80 16

«Правила та вимоги щодо технічної експлуатації ГОУ»

28.01 СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ КУРС ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ ОВД

Коли: 28 ciчня 2022 року

Мета та завдання курсу:
Другий рівень сертифікаційного курсу «ADVANCED» створений для слухачів (виконавців або співвиконавців Звіту з ОВД), які мають 
відповідний рівень кваліфікації, та передбачає актуалізацію практичних навичок і поглиблення досвіду у підготовці матеріалів з оцінки 
впливу планованої діяльності на кожний компонент довкілля.

Тривалість навчання: 60 днів

Програма сертифікаційного курсу рівня «ADVANCED» складається з десяти модулів, які охоплюють загальний опис впливу планованої 
діяльності на компоненти довкілля.

Контакти: 0 800 214 899, (073) 305 80 16

Рівень «ADVANCED»

У СТОЛИЦІ ВОДІЇ СТВОРИЛИ ГІГАНТСЬКУ АВТОМОБІЛЬНУ 
ЯЛИНКУ З 326 МАШИН

Традиційно напередодні новорічних 
свят автомобілісти Києва створили 
гігантську ялинку за допомогою своїх авто.

Вночі 25 грудня на території одного зі 
столичних ТРЦ 326 машин припаркували 
у вигляді ялинки. Автовласники включили 
фари та аварійки, а також прикрасили 
автівки гірляндами та ліхтарями, 
повідомляє Вечірній Київ.

З висоти пташиного польоту ялинка 
виглядала святково та неймовірно гарно. 
Люди загадували бажання, співали 

новорічних пісень, фотографували свої 
автомобілі. 

До слова, минулоріч у новорічному 
автомобільному флешмобі у столиці взяли 
участь 535 водіїв.

Нагадаємо, одну з найбільших ялинкок 
з авто створили у 2020 році  – загалом 
в акції взяли участь 1065 автомобілів. 
«Ялинка» вийшла 233 метри завдовжки і 
96 метрів завширшки. Рекорд  занесено до 
національного реєстру.
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МОРОЗОСТІЙКІ СОРТИ АПЕЛЬСИНІВ — ПРИРОДА ЗМУШУЄ 
ПРИСТОСОВУВАТИСЯ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

Колумбійська сільськогосподарська 
дослідницька корпорація (Agrosavia) 
витратила 10 років на виведення нових сортів 
апельсину. Нарешті науковці представили 
результати своєї роботи — Agrosavia Naranja 
y Azúcar і Agrosavia Naranja Margarita. Про 
це повідомляє новинний ресурс 24 каналу 
з посиланням на інформаційний портал 
FreshPlaza.

Ці сорти створені спеціально для 
колумбійського регіону Карибського 

басейну. Саме тут зима 10 років тому завдала 
найбільших збитків.

Обидва сорти морозостійкі та мають 
покращені характеристики. Зокрема, вміст 
соку у їхніх плодах на 40 % більший, аніж у 
звичних апельсинах.

Науковці сподіваються, що їхня робота 
вже найближчим часом буде використана у 
широкій практиці та дасть змогу повернути 
економічну привабливість регіону.

ВІТЧИЗНЯНІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ГАЗУ ПІДВИЩИЛИ ТАРИФИ НА СІЧЕНЬ
Газопостачальні компанії України 

оприлюднили місячні тарифи на газ для 
населення в січні 2022 року. Однак більшість 
постачальників, як і раніше, відмовляються 
від місячних планів, залишивши тільки 
річну пропозицію, яка діє до 30 квітня 2022 
року. Про це повідомляє РБК-Україна з 
посиланням на дані на сайтах компаній.

Місячні ціни, які компанії пропонують на 
грудень, досягають 60 гривень за кубометр. 
ТАС Енергія країни пропонує газ по 57,5 
гривень за кубометр (у грудні та листопаді 
2021 року — 38,35 гривень, у жовтні — 
30,06 гривень, у вересні — 20,96 гривень за 
кубометр).

Однак на ринку є більш вигідні 
пропозиції. Зокрема, «Галнафтогаз» зберіг 
місячний тариф на грудень на рівні 7,99 
гривень за кубометр.

Більшість постачальників відмовилися 

від місячних тарифів, залишивши тільки 
річну пропозицію. Зокрема, це стосується 
компаній під брендом «Твій Газзбут», на які 
припадає більша частина ринку. Не пропонує 
місячний тариф і «Нафтогаз України».

Річні тарифні плани залишаються 
значно вигіднішими. Базові фіксовані 
ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 
до 13,50 гривень за кубометр. Більшість 
компаній встановили річні ціни до 9 гривень 
за кубометр. Кілька компаній пропонує 
річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, 
ГК «Нафтогаз України» — 7,96 гривень за 
кубометр.

Як відомо,  Державна компанія 
НАК «Нафтогаз України» пропонує 
постачальникам на оптовому ринку для 
потреб населення газ за 7,42 гривень/
кубометр. Така ціна була сформована ще 
навесні 2021 року.

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ IQOS МОЖНА ЗДАВАТИ НА ПЕРЕРОБКУ — 
ТЮТЮНОВА КАМПАНІЯ ЗАЯВИЛА ПРО ПОЧАТОК ПРОГРАМИ

Тютюнова компанія «Філіп Морріс» 
заявила про початок переробки електронних 
пристроїв, які компанія продає в Україні: 
IQOS, IQOS VEEV та lil. За повідомленням 
Greendeal, користувачі можуть здати старий 
пристрій у будь-якому магазині IQOS Space. 
Звідти електроніка відправляється на 
переробку до міжнародного партнера Філіп 
Морріс — «Флекстронікс Інтернешнл Кфт» 
(Угорщина).

Згідно з ним, на переробку з України 
до Угорщини вже надійшло приблизно 608 
тис. одиниць продукції, зокрема девайси, 
холдери та зарядки для пристроїв, які 
компанія зібрала завдяки програмам обміну.

Компанія зазначає, що здати на 
переробку можна використані стіки, поди, 
картриджі та навіть електронні цигарки 
інших виробників, їхню утилізацію 
забезпечує український партнер — ТОВ 
«Центр управління відходами».

Philip Morris International раніше 
заявила про мету до 2025 р. забезпечити 
можливість стовідсоткової переробки своїх 
бездимних пристроїв, а також на 50 % 
знизити обсяги пластикових відходів від 
власної продукції. У 2020 році компанія 
досягла показника 84 % з переробки 
пристроїв IQOS (відсоток від ваги кожного 
пристрою).

СЕРЕД ПОСТАЧАЛЬНИКІВ КУРЯТИНИ УКРАЇНА ПОСТУПАЄТЬСЯ 
ЛИШЕ БРАЗИЛІЇ, ЄС, ТАЇЛАНДУ І ТУРЕЧЧИНІ

Останні три роки Україна збільшує 
обсяги експорту курятини, залишаючись 
у п’ятірці світових постачальників м’яса 
птиці. У 2022 році українські виробники 
розділять п’яте місце з Китаєм, який 
експортує майже півмільйона тонн 
курятини, йдеться у прогнозі Міністерства 
сільського господарства США, пише 
Суспільне.

За даними прогнозу американського 
відомства, у 2022 році Україна експортує 
440 тисяч тонн курятини. Це на 10 тисяч 
тонн більше, ніж у 2021 році.

Серед найбільших експортерів м’яса 
птиці, згідно з даними американців, 
Україна зараз займає п’яте місце. 
Випереджають Україну Бразилія, 
Європейський Союз, Таїланд і Туреччина.

За даними Євростату Україні посідає 
третє місце за обсягами продажу в рейтингу 
постачальників курятини до країн 
Європейського союзу.

Загалом українські птахівники 
заробили за 2020 рік для країни $560,6 
млн, експортувавши загалом на зовнішні 
ринки 435,2 тисячі тонн продукції.

У Харкові водії двох вантажівок 
потрапили у замети та не могли рушити з 
місця. Події стались на вулицях Саратівській 
та Олексіївській. У всіх випадках допомога 
рятувальників була надана вчасно. Водії 
та пасажири всіх авто змогли самостійно 
продовжити рух до місць призначення, 
постраждалих немає.

У свою чергу рятувальники Одещини 
вісім разів виїжджали для вилучення 
автотранспортних засобів із снігових заметів 
і слизьких ділянок доріг. Так, для прикладу, 
у місті Подільськ рятувальники дістали 
карету швидкої допомоги зі снігового замету.

Також у селі Борщі, Куяльницької 
територіальної громади, автомобіль швидкої 
допомоги потрапив у снігову пастку, 
рятувальники дістали автомобіль, який 
прямував на виклик, надано допомогу двом 
особам.

УКРАЇНА ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА СНІГОВУ ПАСТКУ: РЕКОРДНІ ЦИФРИ 
З БУКСИРУВАННЯ ТЕХНІКИ ТА ПОРЯТУНКУ ЛЮДЕЙ

Снігові замети значно ускладнили 
пересування дорогами. Рятувальники 
України повідомили, що протягом 28 грудня 
було  здійснено 155 залучень із буксирування 
автотранспорту, з них — 23 карет швидкої 
медичної допомоги.

Зокрема, за добу рятувальники 
Кіровоградської області вилучили 78 
одиниць техніки, з них: 65 вантажних 
автомобілів, 11 легкових автомобілів, один 
тролейбус та один маршрутний автобус 
(всього у транспортних засобах перебувало 
93 особи). Також надано допомогу з 
розчищення доріг від снігу в м. Олександрії 
(розчищено 26 км доріг).

Підрозділи ДСНС Запорізької області 
здійснили 17 виїздів для надання допомоги 
водіям на автошляхах області. Так, у 
Запоріжжі, Василівському, Пологівському 
та Запорізькому районах бійці ДСНС 

витягнули на проїжджу частину дороги 
дев’ять легкових автівок, сім вантажівок 
і шість автомобілів швидкої медичної 
допомоги. За вказаний проміжок часу 
підрозділи ДСНС врятували 32 людини.

Протягом доби підрозділи ДСНС 
Харківщини п’ять разів залучались для 
надання допомоги водіям, які опинились 
у складних ситуаціях через погодні умови. 
Так біля села Яблучне Орільської громади 
рятувальники  допомогли водіям чотирьох 
легкових автомобілів розкидати сніговий 
замет і витягли їх на розчищену ділянку 
дороги. У тому ж Лозівському районі, біля 
м. Первомайського, водій мікроавтобусу 
«Volkswagen Т-5» застряг у сніговому заметі. 
В ньому перебували п’ятеро людей, у тому 
числі двоє дітей.  ДСНСники з Кегичівки 
витягли зі снігового замету карету швидкої 
допомоги. Подія трапилась у селі Козацьке.

Тільки у Запорізькій області підрозділи ДСНС врятували 32 людини.

З ПОЧАТКУ РОКУ В УКРАЇНІ ВИСАДИЛИ 240 МЛН ДЕРЕВ.
В Україні у 2021 році висадили 240 млн 

дерев, на 2022 рік планується наростити 
цей показник на чверть – до 300 млн. 
Повідомляється у пресрелізі Державного 
лісового агентства.

“Цього року підприємства, що підпо-
рядковуються Держлісагентству, висадили 
240 млн сіянців та саджанців. Крім того, на 
землях інших лісокористувачів висаджено 
додатково близько 9 млн деревних рослин”, 
– повідомив голова відомства Юрій 
Болоховець.

У відомстві зазначили, що 59,5 млн з 240 
млн дерев посаджені в рамках президентської 
програми “Зелена країна” з висадки 1 млрд 
дерев за три роки, реалізація якої почалася 
влітку 2021 року.

Уточнюється, що у Житомирській області 
висаджено 51 млн дерев, де найбільше було 
знищено лісів унаслідок пожеж у 2020 році, 
Рівненській – 29,5 млн, Волинській – 23,3 

млн, Чернігівській – 15,6 млн.
У лісостепових областях висаджено 66,5 

млн дерев, в тому числі у Київській області 
– майже 20 млн, Полтавській та Сумській 
– майже по 10 млн, Черкаській – 8,2 млн, 
Харківській – 6,2 млн, Вінницькій – 5,2 млн, 
Тернопільській – 4,4 млн, Хмельницькій – 3,7 
млн.

Крім цього, у степових регіонах країни 
лісівники висадили 21,3 млн дерев, у 
тому числі в Луганській області – 6,6 млн, 
Запорізькій – 4,4 млн, Кіровоградській – 3,8 
млн, Херсонській – 2,7 млн.

За даними Держлісагентства, у Карпатах 
в 2021 році висаджено 30,3 млн дерев, у тому 
числі 15,1 млн у Закарпатській області, у 
Львівській – 8,1 млн, у Чернівецькій та Івано-
Франківській – по 3,5 млн.

До слова, Уряд затвердив спеціальні такси 
за незаконно зрубані дерева, пошкоджені 
газони чи самовільну заготівлю сіна
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29 750 грн;
- в 50 разів для юридичних осіб до 68 

000–98 600 грн.
Збільшити розмір штрафів за викиди 

сміття та промислових відходів або залишків 
виробництва біля водойм (на відстані 100 
м від максимально зареєстрованого рівня 
водойми під час паводку, або безпосередньо 
у воду):

- для фізичних осіб до 17 000–34 000 грн;
- для юридичних осіб до 136 000–197 200 

грн.
Автор ініціативи наголошує, що 

збільшення розмірів штрафів стало б дієвим 
важелем впливу на свідомість громадян 
і послугувало б додатковим джерелом 
фінансування сфери екології, захисту 
природних ресурсів і сфери сортування 
побутових відходів.

НЕ ВИСТАЧАЄ 5 ТИС ПІДПИСІВ: ПЕТИЦІЯ ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ 
ШТРАФІВ ЗА ВИКИНУТЕ СМІТТЯ ПОТРЕБУЄ ПІДТРИМКИ

Українці можуть допомогти боротьбі 
за чисте довкілля та підписати петицію: до 
завершення збору підписів за збільшення 
штрафів за викиди сміття для фізичних і 
юридичних осіб залишилося три дні та 5 
тисяч підписів. 

Ідеться про електронну петицію № 
22/123836-еп, що оприлюднена 30 вересня, 
метою якої є збереження природних 
ресурсів України. Її автором є екоактивіст 
із Харківщини, організатор екоакції «Чисті 
Уди» та власник почесної нагороди «За 
Гідність та Патріотизм» Артем Приходько.

У петиції зазначається, що за даними 
статистики Міністерства розвитку громад на 
територій України в 2020 році було виявлено 
22,6 тис. несанкціонованих звалищ, що 
займають площу 0,56 тис. га. На думку 
автора, це відбувається через те, що велика 

кількість громадян і великих підприємств 
ігнорують культуру поводження зі сміттям.

Приходько вважає, що розміри штрафів 
за несанкціоноване поводження зі сміттям є 
достатньо низькими, тож кожен громадянин, 
як і підприємство, можуть їх оплатити. 

У петиції наголошується, що задля 
збереження екології земельного фонду 
та водних ресурсів України необхідно 
ухвалити законопроєкт про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального кодексу 
України та інших законодавчих актів щодо 
збільшення розміру штрафів, передбачених 
за правопорушення у сфері поводження з 
відходами.

А саме:
Збільшити штрафи за викинуте сміття:
- у 20 разів для фізичних осіб до 14 450–

Розміри штрафів за несанкціоноване поводження зі сміттям є низькими.

У 1725 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ ВПРОВАДЖЕНО РОЗДІЛЬНЕ 
ЗБИРАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

У 1725 населених пунктах України 
впроваджено роздільне збирання 
побутових відходів. У 29 — працюють 34 
сміттєсортувальних лінії. Побутові відходи 
утилізуються на сміттєспалювальному 
заводі в Києві, а також експлуатуються одна 
сміттєспалювальна установка в м. Люботин 
Харківської області та дві сміттєспалювальні 
установки в м. Харків.

Крім того, в 11 населених пунктах 
будуються сміттєсортувальні комплекси. 
Про це повідомила заступник Міністра 
розвитку громад і територій Наталія 
Хоцянівська.

«Мешканці громад почали відпо-
відальніше ставитися до питання 
управління побутовими відходами. Але є 
ще низка проблем, які необхідно вирішити 
на законодавчому рівні. Йдеться про 

впровадження основоположних принципів 
європейського законодавства у сфері 
управління відходами. Зокрема, необхідно 
запровадити ієрархію управління 
відходами та принцип розширеної 
відповідальності виробника, систему 
довгострокового планування управління 
відходами на національному, регіональному 
та місцевому рівнях. І ці всі кроки — в 
найближчих планах Уряду», — зауважила 
заступник Міністра.

Зазначимо, на основі трьох директив ЄС 
— про відходи, про захоронення відходів, 
про промислові викиди — розроблено 
законопроєкт № 2207-1Д «Про управління 
відходами», який прийнято Верховною 
Радою у першому читанні. Документ 
передбачає нові прозорі правила на ринку, 
створення галузі переробки відходів тощо.

подібний до того, який проходять чоловіки. 
Коли облік повноцінно запрацює, у мірі 
потреби жінкам будуть пропонувати брати 
участь у зборах чи тренуваннях. А при 
влаштуванні на нову роботу, серед документів 
треба буде надати й військово-обліковий.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПІДПАДАЄТЕ 
ВИ ПІД ДІЮ НОВОГО НАКАЗУ?

Найперше, можна ознайомитися із 
переліком на світлинах в коментарях. 
Також, інформацію можна отримати у 
територіальному центрі комплектування та 
соціальної підтримки (колишній комісаріат).

ЯК ДІЮТЬ ЦІ НОРМИ ПРИ 
ЗМІНІ ПРОФЕСІЇ, ВАГІТНОСТІ, 
ВИХОВАННІ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ДІТЕЙ?

При зміні професії потрібно буде 
інформувати територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки, 
що дозволить краще відслідковувати наявні 
людські ресурси.

Вагітні жінки та/або з малолітніми 
дітьми теж беруться на військовий облік. Як 
і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок 
враховуватиметься стан здоров’я людини та 
її сімейні обставини.

КОЛИ ОЧІКУВАТИ ЯКІСЬ ЗМІНИ?

Робота з реалізації наказу спланована до 
кінця 2022 року. На життя громадян до кінця 
2022 року ці норми не вплинуть. Мета – 
приведення до чинного законодавства країна 
повинна знати свої резерви, ми повинні бути 
готовими, бо ситуація зобов’язує.

До кінця 2022 року у Генеральному 
штабі Збройних Сил України буде проведено 
аналіз змін кількості військовозобов’язаних-
жінок, що перебувають на військовому 
обліку.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК: У МІНОБОРОНИ ЗАЯВИЛИ, КОГО І 
КОЛИ ПРИЗИВАТИМУТЬ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Як відомо,  30 березня 2021 року набрали 
чинності зміни № 1357-IX до Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу». 

Жінки перебували на військовому 
обліку і раніше, але це стосувалося 
обмеженого кола професій, як от лікарі, 
жінки-військовослужбовці запасу. Зміни до 
закону розширюють можливості щодо взяття 
на облік жінок інших спеціальностей та 
професій. 

Як пояснили у Міноборони, метою 
прийняття змін до Закону ставилося 
удосконалення організаційно-правових 
засад комплектування Збройних Сил 
України та інших військових формувань 
високопрофесійним особовим складом 
як у мирний час, так і в особливий 
період, що дозволить збільшити кількість 
висококваліфікованих, навчених 
за відповідними спеціальностями 
та опанувавши відповідні професії, 
військовозобов’язаних. Також систему 
військового обліку та діяльності місцевих 
органів військового управління буде 
приведено у відповідність зі стандартами 
НАТО.

ЧИ ПРИЗИВАТИМУТЬ НА 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЖІНОК?

Взяття на військовий облік – це не 
призов на службу. На життя українок ці 
законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до 
кінця 2022 року може постати необхідність 
стати на облік у територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки 
за місцем проживання. Протягом 
2022 року не варто очікувати якихось 
проблем. У подальшому за ухилення від 
військового обліку, як і для чоловіків, після 
попередження з територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, 
передбачено штрафи.

ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН 
ПРИЗИВАТИМУТЬ ЖІНОК НА 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ?

Жінки, що перебувають на військовому 
обліку, можуть бути призвані на військову 
службу чи залучені для виконання робіт із 
забезпечення оборони держави у воєнний 
час. У мирний час жінки можуть бути 
призвані на військову службу та службу у 
військовому резерві тільки у добровільному 
порядку (за контрактом).

ХТО СЕРЕД ЖІНОК ТЕПЕР 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИЙ?

35 фахових напрямків, кожен із яких 
представляє десятки окремих спеціальностей 
господарської діяльності. З переліком можна 
ознайомитись тут.

ЯК СТАТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ 
ОБЛІК, ДЕ, У ЯКИЙ СТРОК?

Військовому обліку підлягають усі жінки у 
віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність 
та/або професію, споріднену з відповідною 
військово-обліковою спеціальністю, 
визначеною в переліку, затвердженому 
Міністерством оборони України, та придатні 
до проходження військової служби за станом 
здоров’я та віком.

Стати на військовий облік потрібно до 
кінця 2022 року у територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки 
(колишній комісаріат) за місцем реєстрації 
місця проживання.

Військово-облікова спеціальність 
визначається не лише дипломом, але й 
записом у трудовій книжці – досвідом роботи 
та КВЕДи фізичної особи-підприємця. 
Остаточно приналежність до військово-
облікової спеціальності визначається у 
територіальному центрі комплектування.

Процес постановки на військовий облік 

Оприлюднені пояснення Міністерства оборони України щодо змін у військовому обліку жінок
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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 
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) 206-31-15, 206-31-64 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) 206-31-40, (044) 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:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІН-
МАКС», 02121, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 32А, офіс 310, 
графік роботи: пн-пт 9:00-18:00, контактна особа директор Максимчук 
Григорій Миколайович, тел. 0962986223 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

1. Планована діяльність
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІН-

МАКС» передбачає здійснювати свою господарську діяльність у сфері 
поводження з відходами (збирання, перевезення, сортування, зберігання, 
оброблення (перероблення) та видалення).

Планована діяльність буде здійснюватись в промзоні за адресою: 
07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим`є, вул. Радгоспна, буд. 6, 
нежитлові приміщення за номерами 1, 3, 5 та 6.

Підприємством передбачається збирання, перевезення, сортування 
та тимчасове зберігання відходів, окремо за видами сумісного зберігання, 
класами небезпеки та агрегатного стану у критих складських приміщеннях.

Дільниця оброблення відходів складатиметься з пункту прийому 
відходів, сортувальної лінії, подрібнення відходів (шредер), установки 
нейтралізації для оброблення розчинів, які містять кислоти та їх сполуки, 
установки нейтралізації для оброблення відходів, які містять лужні розчини. 

Дільниця видалення відходів складатиметься з водогрійного 
котла-утилізатора ТгТ-1,0. Максимальна потужність котла-
утилізатора – спалювання до 1,0 т відходів за годину при 
максимальній температурі 1100 0С.

Для резервного електропостачання передбачено встановлення дизель-
генератора FORTE FGD 8000E.

Загальний річний об’єм оброблення та видалення відходів складатиме 
2 662,4 т/рік.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, 

довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІН-МАКС»
 код ЄДРПОУ 43448074
02121, м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 32А, офіс 310
тел. 0962986223

(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) 206-31-15, 206-31-64 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: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами та Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами,

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

які видаються Департаментом екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації та Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України відповідно. 

(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

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

  ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ  
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

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

20205135798 

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

генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом

господарювання)

внутрішнього ринку країни якісною споживчою продукцією вітчизняного 
виробництва, створення додаткових робочих місць шляхом залучення 
місцевого населення, збільшення податкової бази країни, забезпечення 
благоустрою  територій.

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

Загальна проектна площа планованих об’єктів реконструкції 
та будівництва – 10190,9м2, в тому числі: площа корівників №7,8 
проектна – 4140м2; площа навісів для відпочинку вигулу – 2922м2; 
площа навісів для кормового столу – 1390м2; площа виробничих об’єктів 
допоміжних -1738,9м2. 

Проектований обсяг виробництва: збільшення утримання поголів’я 
з 1000 до 2400 голів на рік.

Електропостачання планується додаткове – від існуючих 
та проектних мереж шляхом здійснення реконструкції лінії 
електропередачі до 10 кВт від КТП № 3328 до опори ЛЕП №557.

Забезпечення теплом побутових приміщень без зміни – існуюча 
теплогенераторна на твердому паливі. Опалення корівників – не 
передбачається. Газопостачання планованих об’єктів не передбачається.

Водопостачання для господарсько-побутових та протипожежних 
потреб залишається існуюче: водозабір здійснюється від існуючої 
водозабірної споруди з підземного джерела (свердловини), згідно 
Дозволу на спецводокористування №84/ПЛ/30д-17 від 01 листопада 
2017р. Гаряче водопостачання на господарчі потреби влаштовується за 
рахунок встановлення індивідуальних електричних водопідігрівачів в 
побутових приміщеннях.

Схема побутової каналізації залишається існуюча: побутові 
стічні води від сантехнічних приладів адміністративної будівлі 
самопливними внутрішніми майданчиковими мережами поступають у 
вигріб, виробничі стоки не утворюються. 

Водовідвід поверхневих зливових стоків та їх очищення залишається 
без зміни: здійснюватиметься  на існуючих локальних очисних спорудах 
з повторним використанням на власні технічні потреби. 

Операції у сфері поводження з відходами здійснюватимуться 
відповідно до прийнятих напрямків: передаватись іншим організаціям, 
згідно укладених договорів, видалятися на зберігання на полігон 
(звалище) відходів, згідно укладених договорів. Прибирання гною 
в корівниках передбачено тросовими та ланцюговими скреперними 
установками з перевантаженням в поперечний канал для видалення 
гною, який обладнаний скребковим транспортером. Тимчасове 
зберігання гною передбачається в обладнаних бетонованих 
накопичувачах гною з подальшим вивезенням спеціалізованим 
транспортом, згідно укладених договорів, для використання в якості 
органічного добрива на полях вирощування  сільськогосподарських 
культур, у фермерському господарстві.

Режим роботи об’єкту залишається існуючий, цілодобовий.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно вимог законодавства України:
– забезпечення екологічної безпеки населення згідно вимогам 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 
– забезпечення захисту атмосферного повітря згідно вимог Закону 

України «Про охорону атмосферного повітря»; 
– забезпечення меж встановленої санітарно-захисної зони та 

допустимого рівню впливу шкідливих факторів на межі санітарно-
захисної зони та житлової забудови;

– дотримання нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин від джерел викидів у відповідності з вимогами 
природоохоронного законодавства України; 

– забезпечення захисту грунту згідно вимог Закону України «Про 
охорону земель»;

 – забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами 
згідно вимог Закону України «Про відходи»; 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 39012, Полтавська обл., Глобинський р-н, село Іванове 

Селище, вулиця Центральна, будинок 9;    контактний номер телефону 
–  (05365)3-81-25 
(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 реконструкція комплексу, 

будівель та споруд №1 ТОВ «НВП «Глобинський м’ясомолочний 
комплекс», розташованого за межами населеного пункту (с. Петрівка) на 
території Глобинської  міської територіальної громади Кременчуцького 
району Полтавської області. 

Комплекс будівель та споруд №1 ТОВ «НВП «Глобинський 
м’ясомолочний комплекс» розміщується  на території земельної ділянки 
за адресою; 39030 Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Петрівка, 
вул. Центральна, 44.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючих 
будівель виробничого та допоміжного призначення ТОВ «НВП» 
Глобинський м’ясомолочний комплекс»,  будівництво корівників, 
що дозволить збільшити проектну потужність даного комплексу по 
вирощуванню великої рогатої худоби  (далі ВРХ) до 2400 голів на рік. 

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючого 

комплексу, будівель та споруд №1, виробничого та допоміжного 
призначення, а саме: будівництво складу кормів, контрольно-
пропускного пункту, дезбар’єру, паливно-заправного модулю, 
господарської будівлі, реконструкцію сіносховища, спорудження 
вигулів №1 – №7, спорудження навісів для відпочинку вигулу і навісів 
кормового столу, спорудження майданчика для зберігання кормів, 
встановлення силосної споруди, насосної водопостачання, дровника, 
будівництво 2-х нових корівників, демонтаж  існуючих споруд – башт 
Рожновського №4і №5, будівлі дизельного устаткування. 

Загони з навісами передбачається споруджувати з розрахунку 5-6 
м2 на одну голову для утримання молодняка групами по 100-150 голів. 
Нове будівництво корівників №7 і №8 передбачається  в північно-
східній частині земельної ділянки підприємства. 

Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою 2 планованої діяльності є основні 

проектні рішення, прийняті по Технічній альтернативі 1, та додатково 
розглядається  встановлення термічного утилізатора піролізного  типу 
для утилізації відходів  тваринного походження (загиблої ВРХ).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.
Місце впровадження планованої діяльності – територія земельної 

ділянки Кременчуцького району Полтавської області, що розміщується 
за адресою; 39030, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Петрівка, 
вул. Центральна, 44.

Земельна ділянка орендується ТОВ «НВП «Глобинський 
м’ясомолочний комплекс» на правах Договору оренди від 07.12.2012р. з 
Глобинською районною державною адміністрацією. кадастровий номер 
5320686100:00:006:0104. Цільове призначення: для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (01.01).

На даний час на території знаходиться комплекс будівель та споруд 
№1 ТОВ «НВП «Глобинський м’ясомолочний комплекс». 

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається: реконструкція існуючих будівель та споруд, нове 

будівництво споруд планується на території з існуючим комплексом 
будівель та споруд №1 ТОВ «НВП «Глобинський м’ясомолочний 
комплекс», розглядати плановану діяльність на іншій території 
недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реконструкція комплексу забезпечує можливість збільшення 

 
(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 до-
вкілля  ланованої діяльності (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку 

з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу 
на довкілля

(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 органуі мають відмітку у паспорті)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОМОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС»,  
КОД ЄДРПОУ 34815742
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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 вигріб, 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; при експлуатації – не передбачається;

відходи – у результаті будівництва об’єктів планованої діяльності 
та при експлуатації  утворюватимуться відходи, які тимчасово 
зберігатимуться у спеціально відведених місцях та по мірі накопичення 
вивозитимуться спеціалізованими підприємствами згідно договорів, 
для подальшого зберігання, оброблення, знешкодження, утилізації, 
повторного використання;

навколишнє техногенне середовище –вплив не передбачається. 
Проведення робіт при будівництві та експлуатації обєктів 
планованої діяльності передбачається  здійснювати відповідно вимог 
природоохоронного, санітарного законодавства, вимог та наказів 
Державної служби з надзвичайних ситуацій;

акустичне навантаження – тимчасовий вплив під час проведення 
будівельних робіт, при експлуатації об’єктів планованої діяльності 
– постійне, роботі вентиляційного устаткування в межах гранично-
допустимого рівня;

рослинний і тваринний світ та природно-заповідний фонд – не 
передбачається,  об’єкти флори та фауни, об’єкти природно-заповідного 
фонду, екомережі, Смарагдової мережі в районі розташування об’єкту 
планованої діяльності відсутні;

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.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Виконання вимог законодавства України в межах території 

здійснення планованої діяльності та  впливу об’єктів планованої 
діяльності на пам’ятки архітектури, зони рекреації, культурного 
ландшафту, об’єкти Смарагдової мережі та природного-заповідного 
фонду. разі їх виявлення в зоні впливу.

щодо територіальної альтернативи 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»)

Згідно статті 3, пункту 3, підпункту 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року планова 
діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля – «потужності  для вирощування: птиці (40 тисяч 
місць і більше);свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 
місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і 
більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше)», та 
статті 3, пункту 3, підпункту 14 –  «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, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, 
які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 
затверджених Кабінетом Міністрів України».

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 оцінки впливу на довкілля 
передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на 
довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 
2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля» (додаток 4).

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

– забезпечення захисту водного середовища згідно вимог Водного 
Кодексу України; 

– забезпечення захисту населення від шуму згідно з вимогами 
діючих будівельних норм та стандартів; 

– забезпечення функціонування проектованих об’єктів та 
інженерних мереж відповідно з вимогами будівельних норм і правил, 
вимог пожежної безпеки і охорони праці;

– забезпечення територіальних обмежень, визначених 
містобудівною документацією; 

– забезпечення вимог Закону України «Про забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення»

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження:
– забезпечення дотримання меж використання земельної ділянки, 

встановленої у документах,  що посвідчують право користування 
земельною ділянкою;

– на межі санітарно-захисної зони підприємства та на межі 
території найближчої житлової забудови викиди забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі не повинні перевищувати встановлені 
законодавством гігієнічні нормативи гранично-допустимих 
концентрацій в атмосферному повітрі (ГДКм.р.);

– забезпечення відсутності прямого інтенсивного впливу на грунт 
на території підприємства за рахунок впровадження заходів у сфері 
поводження з відходами відповідно до вимог законодавства; 

– забезпечення збирання та очищення поверхневих та зливових 
стоків;

– забезпечення вимог  по додержанню території зони охорони 
джерела водозабору згідно законодавства;

– забезпечення виконання правил протипожежної безпеки на 
об’єктах планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
Еколого – інженерна підготовка території включає планування 

майданчиків будівництва, проектні рішення в процесі будівництва 
та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання 
матеріалів та мінімізацію шкідливих впливів на навколишнє природне 
середовище. Планується проведення землевпорядних вишукувань, 
екологічних та будь-яких інших досліджень у необхідному обсязі, 
відповідно до діючого законодавства України, з метою забезпечення  
виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних 
заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1 .
– дотримання санітарно-захисної зони з урахуванням наявної 

проектно-дозвільної документації;
– дотримання погоджених та відведених меж земельної ділянки, 

виконання містобудівних обмежень щодо використання земельної 
ділянки.

 Захист території здійснюватиметься:
– в зоні санітарної охорони джерела водозабору згідно п.15.2.4 ДБН 

В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні 
положення проектування»; 

– в охоронних зонах повітряних ліній електропередач напругою 0,4 
кВ – 2 м, 10 кВ – 10 м згідно  ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики 
та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»; табл. 
11.5. ДБН Б.2.2-12 2019 «Планування та забудова територій»; п.5,8,9  
«Правил охорони електричних мереж», затверджених постановою КМУ 
від 04.03.1997 р. № 209; 

– в охоронних зонах водопроводу згідно з додатком И.1 ДБН Б.2.2-
12 2019 «Планування та забудова територій».

щодо територіальної альтернативи 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:
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, виділення забруднюючих речовин, як 
продуктів життєдіяльності ВРХ;

геологічне середовище – вплив планованої діяльності на геологічне 
середовище відсутній;

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 
(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

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України: 03035, м.Київ,  вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35. Телефон: (044) 206-31-50, (044)206-31-40.

Пошта для направлення зауважень і пропозицій для процедур 
ОВД, що здійснюється Міндовкілля: 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, поштова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа)

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 

Продуктивність птахофабрики після реконструкції – 4 млн.голів 
курчат-бройлерів в рік.

Проект реконструкції птахофабрики передбачає будівництво в дві 
черги. 

До складу першої черги комплексу входить: реконструкція 2-х 
пташників(21х84м), 2-х бункерів оперативного зберігання корму, 
операторської, котельні, насосної станції І-го підйому, насосної 
протипожежної станції, резервуару чистої води об’ємом 160 м3, КТП.

До складу будівництва другої черги входить: реконструкція 3-х 
пташників (21х84м), 3-х бункерів оперативного зберігання корму, 2-х 
теплопунктів.

Посадка птахів в одному пташнику становить 39,611  тис. голів.
Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів. Оборотність стада – 6 

разів на рік.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 81151, Львівська область, 

Львівський район, село Давидів, вул. Львівська, будинок 2, корпус А. 
контактний номер телефону: 050 475 82 98
e-mail: viktoria_gl@agrolife.in.ua

(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
Планована діяльність – реконструкція пташників ТОВ «АГРОЛАЙФ 

ТРАНССЕРВІС» за адресою с. Давидів, Львівського району Львівської 
області.

 
(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 «АГРОЛАЙФ ТРАНССЕРВІС»
код ЄДРПОУ 37278500

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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допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність 
інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих 
вод;

– по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового 
навантаження;

– виконанням природоохоронних заходів, що направлені на 
захист поверхні ґрунтів, рослинного і тваринного світу, збереження 
їх генетичного різноманіття, що розповсюджені на прилеглій до 
птахофабрики території

– дотримання правил пожежної безпеки 
– дотримання меж санітарно-захисної зони.
Умови проживання населення при будівництві та експлуатації 

забезпечуються вимогами Закону України «Про санітарно-
епідеміологічне благополуччя населення».

Щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для технічної 

альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

встановлюються природоохоронним законодавством України. ТОВ 
«АГРОЛАЙФ ТРАНССЕРВІС» повинний провадити плановану 
діяльність в межах територій, відведених під здійснення планованої 
діяльності з дотриманням вимог ДСП-173-96 «Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів».

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
План організації рельєфу розроблений методом проектних 

відміток опорних точок, за принципом максимального збереження 
існуючого рельєфу і виконання мінімального об’єму земляних робіт, 
з урахуванням природних умов, архітектурно-планувальних рішень 
проектованих будівель і вимог нормативних документів, з урахуванням 
умов організації стоку поверхневих вод, висотного положення будівель 
і споруд. Проектні рішення під час проведення планованої діяльності 
повинні забезпечувати раціональне використання природних ресурсів 
та повинні бути передбачені охоронні, відновлювані, захисні та 
компенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна підготовка і 

захист території співпадають з технічною альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
На майданчику передбачаються роботи по благоустрою і 

озелененню.
Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалася.

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

на довкілля розглядатимуться на наступні компоненти: клімат і 
мікроклімат; повітряне середовище; водне середовище; земельні 
ресурси; рослинний і тваринний світ; соціальне та техногенне 
середовища.

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля є 

аналогічними 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 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 діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля, відповідно пункту 19 частини 2 статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 
2017 року: 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) та пункту 22 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року: розширення 
та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 
планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням 
про провадження планованої діяльності або подовження строків її 

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 
Дозвіл на виконання будівельних робіт 

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

що видається 
Державною інспекція архітектури та містобудування 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)

Технічна альтернатива 1. 
Вирощування курчат-бройлерів -– підлогове, безвигульне на 

підстилці природного походження (солома).
Забій птахів на птахофабриці не передбачається. Забій птахів 

здійснюється не на території, а в забійному цеху в с. Мацошин ТзОВ 
«ІВА». Доставка і відправка птиці проводиться спеціально обладнаним 
автотранспортом відповідно до чинних ветеринарно-санітарних правил 
для птахівницьких господарств і вимог до їх проектування.

Режим роботи птахофабрики – цілодобово, цілий рік. Час роботи 
операторів по 12 год. 

Опалення пташників передбачається від твердопаливних котлів.
Технічна альтернатива 2. 
Вирощування курчат-бройлерів у кліткових батареях при штучному 

освітленні з регульованим тепловим режимом. Проте, при клітковому 
утриманні курей збільшується вологість посліду, що негативно впливає 
на мікроклімат в пташниках і, відповідно, на продуктивність птиці та 
збільшенню енергозатрат.  

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Технічне переоснащення пташників з вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо з реконструкцією нових будівель та споруд 
передбачається на території птахофабрики в с. Давидів, Львівського 
району Львівської області.

Пташники розміщуються на території існуючої птахофабрики 
ТОВ «АГРОЛАЙФ ТРАНССЕРВІС» та з усіх боків межують з землями 
Давидівської сільської територіальної громади.

Підприємство прийняло в строкове платне володіння і користування 
земельні ділянки загальною площею 30,5215 га (кадастрові номери 
4623682400:03:000:0105, 4623682400:03:000:0158).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт прив’язаний 
до меж відведеної земельної ділянки, площею 30,5215 га).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність спрямована на розвиток підприємства, 

ефективне та раціональне використання виробничих потужностей. 
Реалізація планованої діяльності спрямована на забезпечення 
споживачів м’ясом свійської птиці, а також збільшить надходження 
у місцевий та Державний бюджети при дотриманні екологічних та 
санітарно-гігієнічних нормативів, створить додаткові робочі місця для 
населення.

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

Птахофабрика спеціалізується на вирощуванні курчат-бройлерів 
на м’ясо. Ферма комплектується молодняком в віці 1 день, що 
утримується 45 днів. Технологічними рішеннями передбачається 
підлогове, безвигульне вирощування курчат-бройлерів на підстилці 
природного походження (солома, товщина шару підстилки не менше 10 
см) в пташниках.

Загальна потужність птахофабрики після реконструкції будівель 
комплексу становитиме 700 тис. голів одночасного утримання. 
Оборотність на рік – 6 раз. 

Режим роботи птахофабрики цілодобово 365 днів на рік. 
Птахофабрика технологічно поділена на зони: адміністративно-

господарську зону, що починається з контрольно-перепускного 
пункту та дезбар’єру на в’їзді, і має комплекс будівель і споруд з 
повним благоустроєм, та промислову зону, де розташовані пташники. 
Господарська та промислова зони по всьому периметру огороджені. 

На в’їзді в промислову зону розташований санпропускник та 
дезбар’єр, що обумовлено нормами по птахівництву. 

В пташниках застосовано сучасне обладнання за найкращими 
доступними технологіями.

Птахофабрика забезпечується інженерними мережами згідно з 
технічними умовами.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1
Реалізація екологічних обмежень та вимог забезпечується: 
– будівництво і експлуатація птахофабрики має здійснюватися в 

межах земельного відводу; 
– дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки; 
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі;

– по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація 
згідно чинного законодавства України;

– по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично 

провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний 
ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 
1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на 
довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів 
України.

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 оцінки транскордонного впливу на 
довкілля 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 
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 
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Традиційно, кожен рік новорічні ялинки 
регіонів змагаються між собою у красі, 
висоті, дизайні.

УКРАЇНЦІ ОБИРАЮТЬ НАЙКРАСИВІШУ ЯЛИНКУ КРАЇНИ: ФОТО

GreenNews

Кожного року ялинки у 
різних містах країни стають 
головними окрасами новорічних 
свят. Місцева влада намагається 
перевершити себе у попередніх 
роках, витрачаючи кошти на 
оздоблення новорічної красуні, 
прикраси та гірлянди. 

Традиційно, кожен рік 
новорічні ялинки регіонів 
змагаються між собою у красі, 
висоті, дизайні. Цей рік - не 
виключення. Кожне видання 
України проводить опитування 
щодо вподобань українців.

 Тож, визначайтеся!
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