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

«ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ МОНІТОРИНГ: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ»
Курс дистанційного навчання

Коли: 18-28 лютого 2022
Післяпроектний моніторинг планованої діяльності є основним інструментом, спрямованим на:
— підтвердження адекватності та достатності обраних заходів запобігання негативному впливу планованої діяльності
— виявлення розбіжностей у прогнозованому та фактичному впливу планованої діяльності
— застосування додаткових заходів, спрямованих на усунення понаднормованого впливу планованої діяльності.
Що отримають слухачі курсу:
— ознайомитися з нормативно-правовими актами у сфері післяпроєктного моніторингу планованої діяльності
— отримати консультаційний супровід експертів під час проходження курсу
— отримати практичні інструменти для ефективної діяльності та методологічні матеріали щодо післяпроєктного моніторингу.
Вартість участі: 6500 грн
Контакти: 0 800 214 899, Департамент конференцій

22.02

AGROGREENDEAL-2022: ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ
Міжнародний форум

Коли: 22 лютого 2022
У Києві відбудеться вдруге міжнародний форум «AgroGreenDeal-2022: екотрансформація агросфери та відповідальність громад»
Організатори: Професійна асоціація екологів України, Національний центр сталого розвитку спільно з Всеукраїнською Асоціацією ОТГ
та МХП— отримати практичні інструменти для ефективної діяльності та методологічні матеріали щодо післяпроєктного моніторингу.
У програмі:
— 2022 рік: на що треба звернути увагу українському агробізнесу з врахуванням нових кліматичних викликів
— Стратегія ЄС «Від ферми до виделки»
— Про реалії «зеленого фінансування» в Україні
— Про сертифікацію та поводження з відходами: міжнародні стандарти ISO в аграрній сфері
— Тощо
Контакти: тел. (099) 370-4227, (096) 740-3028

28.03

«ECO-MODERNIZATION-2022»
Форум

Коли: 28 березеня 2022 року
Цьогорічний третій форум, ініційований ПАЕУ та НЦСР, продовжує консолідувати зусилля
експертної спільноти, влади та бізнесу. День перший присвячений викликам декарбонізації,
пилогазоочистки, охорони атмосферного повітря.
До участі запрошено представників всіх гілок влади (народних депутатів, посадових осіб
КМУ, Міндовкілля, Мінрегіону, Спеціалізованої екопрокуратури, ДЕІ), представників
профільних асоціацій, промислових підприємств, експертів сфери.
З питань щодо участі: 0 800 214 899

26.05

«ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАНСПОРТУ»
Саміт

Коли: 26 травня 2022 року
У Як зробити транспортну логістику більш дружньою до довкілля, як знайти крихкий
баланс?
Використання екологічніших видів транспорту, електрифікація, концепція кліматичної
нейтральності – невіддільна складова сучасного порядку денного сталого розвитку
бізнесу.
Контакти: 0 800 214 899
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Новини, пропозиції, українські та міжнародні процеси, які впливають на розвиток
екологічних трендів, сприяють формуванню еко-культури суспільства. Завжди
актуально!

В ОДЕСІ ВІДБУДЕТЬСЯ ЕКОРЕЙС: ПОВНИЙ МАРШРУТ ТА ЩО
ПРИНЕСТИ ВОЛОНТЕРАМ
Приймається також допомога для безпритульних тварин

26 лютого в Одесі відбудеться екорейс
по збору вторинної сировини. Активісти
зроблять зупинки у різних районах міста,
про це повідомляє Суспільне, з посиланням
на сторінку організаторів Sortirovka_ua
Волонтери збиратимуть у населення
сміття, яке підлягає переробці. Маршрут
екорейсу запланували таким:
10:00-10:10 – ТЦ
“Сім’я”
(вулиця
Семена Палія, 93а)
10:50-11:00 – площа Віри Холодної, 1/1
(з боку паспортного сервісу)
11:10-11:20 – проспект Шевченка, 4-е,
парковка “Копійки”
11:30-11:40 – парк Перемоги (вулиця
Маршала Говорова, 10/5, парковка “Таврії В”)
11:55-12:10 – 5-та станція Великого
Фонтану (вздовж Адміральського проспекту,

сквер Льотчиків)
12:25-12:40 – парк
Горького
(за
кінотеатром уздовж вулиці Варненської)
12:55-13:05 – ТЦ
“Вузовський”
(Люстдорфська дорога, 140/1, парковка)
13:20-13:30 – Райдужний
(проспект
Небесної Сотні, 4в, офіс 7, вздовж дороги)
Волонтери прийматимуть вторинну
сировину, відсортовану за окремими
пакетами. На переробку можна буде здати
такі категорії сміття:
– пляшки ПЕТ (PET, маркування 1):
прозорі, блакитні, коричневі, зелені, від олії
або хімії. Приймуть немиті, але обов’язково
стиснуті. Етикетки та кришки знімати не
потрібно;
– кришки, складені в окремий пакет;
– макулатуру: картон, папір, книги,

газети, упаковки, чеки та лотки від яєць,
можна коробки від піци зі слідами від їжі;
– алюмінієві банки від напоїв.
Під час екорейсу не прийматимуть:
– серветки та щільний картон, який не
рветься;
– консервні банки, аерозолі, металеві
кришки;
– будь-які PET не у формі пляшки,
непрозорі пляшки, пляшки та інші ємності
від побутової хімії з маркуванням 2 HDPE.
Також можна приносити допомогу для
безпритульних тварин: крупи (пшенична,
ячна, рис), сухі корми (“Ройчер”, “Чотири
лапи”), антибіотик Цефтріаксон (1,0 г),
шприци (на два, п’ять та 10 мл), вітаміни
в ампулах (В12, В6, аскорбінова кислота,
кокарбоксилаза), бинти.

СИТУАЦІЯ ЗМІНИЛАСЯ, КИЇВ ПЕРЕЙШОВ ДО «ЖОВТОЇ» ЗОНИ
Київ перейшов з «помаранчевої» до
«жовтої» зони карантину. Про це повідомляє
МОЗ.
Раніше у столиці був критичний показник
госпіталізацій, але ситуація стабілізувалася.
Також у «жовтій» зоні зараз знаходяться
Полтавська та Харківська області.
У
«червоній»
зоні
карантину
є
Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська,
Рівненська, Хмельницька області.
Всі
інші
області
знаходяться
у
«помаранчевій» зоні.
Нагадаємо, після вихідних коронавірус в
Україні виявили у 16-993 осіб, зафіксовано 142
летальні випадки, 9338 пацієнтів одужали.
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ТРЕТИНА НАСЕЛЕННЯ ПЛАНЕТИ ОТРУЮЄТЬСЯ ПОВІТРЯМ У
ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ
Особливо сильно страждають жінки і малюки, які більше перебувають біля печі.

Забруднене повітря є однією з основних
екологічних загроз здоров’ю людей. При
цьому, згідно з даними ВООЗ, третина
населення планети – близько 2,6 млрд осіб
– досі не мають доступу до чистих видів
палива та готують їжу, використовуючи
відкриті джерела вогню або застарілі печі,
що працюють на гасу, біомасі (деревині,
гної тварин та відходах рослинництва)
або вугіллі. Щорічно близько 4 млн
людей передчасно помирають від хвороб,
спричинених
забрудненням
повітря
всередині житлових приміщень внаслідок
використання подібних печей на твердому
паливі та гасі.
У житлових приміщеннях, що слабо
провітрюються, рівень забруднення повітря
дрібнодисперсними частинками може
в 100 разів перевищувати максимальні

допустимі показники. У таких умовах
особливо сильно страждають жінки і
малюки, які найбільше часу проводять у
домашнього вогнища.
Забруднення повітря призводить до
розвитку неінфекційних захворювань,
включаючи інсульт, ішемічну хворобу
серця, хронічну обструктивну хворобу
легень (ХОЗЛ) та рак легенів. Знову ж
таки, майже половина всіх випадків смерті
від пневмонії серед дітей віком до 5 років
пов’язана із забрудненням повітря саме
всередині житлових приміщень завислими
частинками або кіптявою.
ВООЗ відстежує статистичні дані,
пов’язані із використанням забруднюючих
видів палива. За період з 2010 до 2019 року
показник доступу до чистих технологій
приготування їжі щорічно збільшувався

на 1%. Основні успіхи припали на п’ять
країн з низьким та середнім рівнем доходу
– Бразилію, Китай, Індію, Індонезію та
Пакистан. В інших державах, що входять
до цих груп, становище, як і раніше,
незадовільне,
особливо
в
сільських
районах. Згідно з прогнозами, до 2030
року ситуація у жителів країн Африки
на південь від Сахари мало зміниться,
повідомляють «Новини ООН».
Аморфний вуглець (дрібнодисперсна
кіптява) та метан, що утворюються в процесі
горіння палива у печах з низьким рівнем
ефективності, є потужними факторами
зміни клімату. Крім того, багато видів
палива та технології, що використовуються
в побуті для приготування їжі, опалення
та освітлення, становлять небезпеку: це і
опіки, і травми, і отруєння.

СУЧАСНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР CLAAS XERION 5000 СТАВ
ДОСТУПНИМ І ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ
У рамках виставкової події «АгроВесна
2022» дилер сільгосптехніки «Агротехсоюз»
презентував гусеничний трактор Claas
Xerion 5000, повідомляє онлайн-асистент
фермера Kurkul.com.
Як розповів менеджер з продажу
Олександр Бабич, колісні трактори вже
продавалися в Україні, а представлений
на виставці гусеничний трактор наразі
є єдиним зразком, який був завезений в
Україну три місяці тому.
«У цьому році з’явилася можливість
завезти в Україну і ми раді його
продемонструвати. Поки він один в
Україні. Але потреба в них є: клієнти вже
давно цікавились такою технікою. Цю
сільгосптехніку можна розраховувати на
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20 тис. мотогодин. Тобто фермер може
купити раз у 20 років і не виникне питання
оновлювати техпарк кожного року», —
зазначив Олександр Бабич.
Трактор Claas Xerion 5000 оснащений
6-циліндровим
двигуном
Mercedes,
який відповідає екологічним нормам
рівня Stage V. Максимальна потужність
становить 530 кінських сил. Цей трактор
забаластований до 25 т. Щоб ефективно
передати потужність попри особливості
рельєфу, вологи, трактор оснащений TerraTrac на всіх 4 колесах.
Вартість гусеничного трактора Claas
Xerion 5000 становить приблизно €430 тис.,
а колісна версія буде коштувати €315-350
тис.
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ГОЛОВНИЙ РИНОК КИЄВА ПОВНІСТЮ ПЕРЕХОДИТЬ НА РОЗДІЛЬНЕ
СОРТУВАННЯ СМІТТЯ
Бессарабський
ринок
повністю
переходить на роздільне сортування сміття.
Про це повідомила адміністрація ринку.
Це буде перший zero waste ринок
в Україні. Збиранням, вивезенням і
сортуванням займатиметься організація
GreenAge.
Орендарів зобов’яжуть відокремлювати
органічні відходи від решти в спеціальні
контейнери.
Компанія також візьме на себе
консультативну місію й інформуватиме
суспільство про важливість роздільного
сортування сміття.
Протягом перших кількох місяців
передбачені колективні та індивідуальні
зустрічі зі всіма орендарями.

ЛЕТОВИЩЕ ЗА $120 МЛН З’ЯВИТЬСЯ ПОБЛИЗУ МАРІУПОЛЯ
Один із двох аеропортів, що планують
побудувати в Донецькій області, зведуть
біля села Юр’ївка за 30 км від Маріуполя.
Про це повідомило pr.ua.
“Наразі ми чекаємо на остаточне
рішення міжнародної комісії цивільної
авіації ICAO – подали зі зменшенням межі
обмежень до 60 кілометрів”, – уточнив
заступник міського голови Маріуполя
Сергій Захаров.
Так, станом на сьогодні в Юр’ївці є
злітна смуга для літаків сільгоспавіації.
Розглядалося кілька варіантів розміщення

аеропорту: у районі Мангуша, Стародубівки
та Юр’ївки.
Після досліджень спеціалізованою
організацією було вирішено, що Юр’ївка
підходить
найбільше
за
різними
параметрами — йдеться про кути нахилу
під час зльотів і посадках.
Юр’ївка розміщена від Маріуполя
на відстані 30 км, а Маріуполь від лінії
розмежування ще на відстані десятків
кілометрів, сумарно – близько 70-75 км.
Фінансування очікується на суму близько
$120 млн.

ЦІНИ НА ГАЗ У ЄВРОПІ ОБВАЛИЛИСЯ НИЖЧЕ ЗА $900 ПІСЛЯ
ВІДВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВІД КОРДОНІВ УКРАЇНИ
Європейські ціни на природний газ впали
після того, як Росія заявила, що підрозділи
Західного та Південного військових округів
після завершення навчань повертаються
на свої бази, а президент Володимир Путін
запевнив канцлера Німеччини у постачанні
енергоресурсів, повідомляє Bloomberg.
У вівторок торги за березневим
контрактом на TTF на біржі ICE Futures
відкрилися на рівні $925. Після заяв
Міноборони Росії про переміщення військ

почалося зниження котирувань, які на
сьогодні досягли $883 за тисячу кубометрів.
Базові європейські ціни на газ впали майже
на 10%.
Станом на середину лютого Росія
стягнула безпрецедентну з часів холодної
війни кількість військ до кордонів України.
Це сприяло коливанням цін, навіть
незважаючи на те, що енергетична криза
в Європі останніми тижнями ослабла з
припливом зрідженого природного газу.

ПЕРША МЕДАЛЬ УКРАЇНИ – ФРИСТАЙЛІСТ ОЛЕКСАНДР
АБРАМЕНКО СТАВ СРІБНИМ ПРИЗЕРОМ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
Українець Олександр Абраменко —
срібний призер Олімпіади-2022 у лижній
акробатиці! У суперфіналі український
фристайліст показав другий результат.
Про це пише Суспільне.
Абраменко пройшов у фінал з п’ятим
результатом. У нього вийшов найкращий
перший стрибок, за який він отримав
123.53 бали.
У фіналі Абраменко та ще п’ять його
конкурентів мали лише одну спробу
для того, щоб показати максимальний
результат.
Український фристайліст розпочинав

виступ другим, після американця Джастіна
Шьонефельда. На суперфінал Абраменко
заявив стрибок зі складністю 5.0.
Виконати ідеально стрибок Абраменку
не вдалося. Український фристайліст ледь
не втратив рівновагу під час приземлення,
і хоча все ж втримався на ногах, за спробу
йому знизили оцінку - до 116.60 балів.
Абраменку залишалося розраховувати
на помилки своїх опонентів. І вони
трапилися - і Пірмін Вернер, і Крістофер
Лілліс
помилялися,
завдяки
чому
українець
став
срібним
призером
Олімпіади-2022.
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У 2022 РОЦІ ПЛАНУЄТЬСЯ БУДІВНИЦТВО ВОСЬМИ НАСІННЄВОСЕЛЕКЦІЙНИХ ЗАВОДІВ
Цьогоріч планується розширення лісорозсадницьких комплексів на Тернопільщині та Хмельниччині.
В Україні за 2022 рік планується
збудувати вісім насіннєво-селекційних
заводів, що дозволить значно збільшити
потужності
вирощування
садивного
матеріалу.
Про
це
повідомляє
інформаційний ресурс LANDLORD з
посиланням на пресслужбу Державного
агентства лісових ресурсів України.
“Українські
лісівники
поспілкувалися
з
представниками
компанії ВСС, технології якої будуть
використані під час будівництва, щодо
будівництва центрів і вирощування
сіянців із закритою кореневою системою”,
– йдеться у повідомленні.
Зауважується, що шведські колеги
поділилися власним досвідом створення
лісових розсадників для вирощування
садивного матеріалу із ЗКС (закритою
кореневою системою – ред.). Окрім цього,
було презентовано переваги зазначеного
методу, представлено різні види та
системи контейнерного вирощування.
“У 2021 році ми відкрили два
насіннєво-селекційні
заводи
–
на
Львівщині та Донеччині. У 2022
році
плануємо
збудувати
заводи
у
Волинській,
Житомирській,
Закарпатській,
Івано-Франківській,
Київській, Кіровоградській, Сумській
та Чернігівській областях. У цьому
ж
році
плануємо
розширення
лісорозсадницьких
комплексів
на
Тернопільщині та Хмельниччині”, –
наголосили у держагентстві.

Окремо було зауважено, що даний
підхід дозволить успішно реалізувати
програму “Зелена країна” і висадити 1
мільярд дерев за 3 роки.

Раніше повідомлялося, що науковці
вивели новий сорт озимого жита,
стійкого до хвороб та призначеного для
випічки.

ЧЕРГОВИЙ РЕКОРД: П’ЯТИРІЧНА УКРАЇНКА ПІДКОРИЛА ЛЬОДОВИК
ЗАВВИШКИ 4 ТИС. МЕТРІВ
У гори дівчинка ходить із півторарічного віку
У Рівному дипломом про рекорд
України
нагородили
наймолодшу
альпіністку України. Про це повідомила
представниця Книги рекордів Лана
Вєтрова, пише Bituk.media
“Національний
Реєстр
Рекордів
оголосить нову номінацію – «Наймолодша
в Україні альпіністка». На цей рекорд
претендує
рівнянка
Олександра
Канкрова”, – аноснувала вона.
Так, рекордсменкою стала п’ятирічна
Олександра Канкрова, яка самостійно
підкорила одну з найвищих вершин
Сванського хребта Центрального Кавказу
— гору Лейла.
Дівчинка
нарівні
з
дорослими
витримала суворий 20-денний похід, мала
все необхідне гірське спорядження і навіть
знала, як поводитися у разі зривів.
5-річна альпіністка стійко подолала
на маршруті всі перевали, траверси,
брід річки Адиші Чала. За спортивною
класифікацією
категорія
складності
маршруту гірського походу — 1 КС, з
елементами другої категорії складності.
У гори дівчинка ходить із півторарічного
віку, з того часу, як навчилася ходити. Торік
вона встигла підкорити три карпатські
вершини та чотиритисячник у Грузії.
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5-річна альпіністка на маршруті стійко
подолала всі перевали, траверси, брід річки
Адиші Чала. За спортивною класифікацією
категорія складності маршруту гірського
походу — 1 КС, з елементами другої

категорії складності.
У гори дівчинка ходить із півторарічного
віку, з того часу, як навчилася ходити. Торік
вона встигла підкорити три карпатські
вершини та чотиритисячник у Грузії.
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СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ МАЮТЬ РІЗКО ПОДЕШЕВШАТИ ДО 2025 РОКУ
Виробництво панелей із полікристалічного кремнію обіцяє зрости втричі.
За даними агентства Rethink Energy,
перенасичення ринку сонячними панелями
з полікристалічного кремнію і їх суттєве
здешевлення станеться скоро – не пізніше
2025-го року. Чекати лишилося недовго,
пише mind.ua.
У 2020-му році тонна полікристалічного
кремнію коштувала $6, а прибутки
виробників впали майже до нуля.
Наприкінці 2021 року тонна цієї сировини
коштувала вже $40, піднявши прибуток на
сотні відсотків.
Завищена на сьогодні цінова планка на
полікристалічний кремній підштовхнула
виробників цієї сировини запланувати
розширення виробництва. Тільки за кілька
останніх тижнів плани щодо розширення
виробництва полікристалічного кремнію
оприлюднили кілька десятків компаній у
всьому світі.
У 2021 році потужності з виробництва
полікристалічного кремнію становили лише
621 000 тонн при реальній пропозиції менше
579 000 тонн. Це обмежило виробництво
панелей у 2021 році сумарною потужністю
180 ГВт при ринковому попиті 205 – 220 ГВт.
З урахуванням проблем із доставкою в
умовах пандемії COVID-19 попит перевищив
пропозицію приблизно на 50 ГВт панелей
на рік. У таких умовах дешевих панелей із
полікристалічного кремнію бути просто не
може.
Згідно з зібраними Rethink Energy
даними, нарощування виробництва може

призвести до випуску в 2030 році панелей
сумарною потужністю близько 1000 ГВт на
рік. Якщо говорити про близькі терміни, то
виробництво панелей із полікристалічного
кремнію обіцяє зрости втричі до 2025 року до
500 – 600 ГВт. Всі передумови для цього є, і
це дозволить пропозиції перевищити попит і
підштовхнути ціни на панелі вниз.
«Дефіцит кремнію продовжуватиме

обмежувати встановлення сонячних батарей
у всьому світі до середини 2023 року,
протягом якого буде введено в експлуатацію
250 ГВт полікристалічних сонячних батарей.
Ціні на полікристалічний кремній потрібно
не менше п’яти років, щоб повернутися до
рекордно низького рівня 2020 року, але потім
вона знизиться ще більше», – стверджує
автор дослідження Андріс Вантенаар.

У ЄВРОПІ ДЛЯ ПОТРЕБ ОПАЛЕНННЯ СТРІМКО ЗРОСТАЄ
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Серед держав-членів виділяється Швеція
Згідно з оновленими даними Євростату,
в 2020 році в Європейському Союзі на частку
відновлюваних джерел енергії в середньому
припало 23 % від загального обсягу енергії,
використаної для опалення та охолодження
приміщень.
Як пише Finance, використання джерел
ВДЕ для цих потреб в ЄС неухильно зростає.
У 2004 році для опалення та охолодження
приміщень на частку ВДЕ припадало 12 %
від спожитої енергії, а в 2019 році вже 22 %.
Рівень і зростання споживання енергії
з відновлюваних джерел для опалення та
кондиціонування аналогічні тому, який
спостерігається для сфери вироблення
ВДЕ в ЄС. Зокрема, в 2004 році на частку
відновлюваних джерел в ЄС припало 10%
від загального вироблення енергії, а в 2020
році – 22 %.
Серед
держав-членів
виділяється
Швеція, де дві третини енергії (66 %),
використовуваної
для
опалення
та
охолодження в 2020 році, було отримано
з відновлюваних джерел – в основному
з біомаси і теплових насосів. Естонія і
Фінляндія (кожна – по 58 %), Латвія (57
%), Данія (51 %) і Литва (50 %) слідують
прикладу Швеції, де більше половини енергії
для опалення та кондиціонування надходить
з відновлюваних джерел.
В Естонії та Литві частка відновлюваних
джерел енергії в опаленні та охолодженні,

відповідно, на 29 і 24 процентних пункти
вища, ніж загальна частка ВДЕ в кожній з
них. Це найвища різниця серед усіх країн
ЄС. Де ці країни закуповують надлишки
виробленої відновлюваними джерелами
енергії на тепло та охолодження, не
уточнюється. Також осібно йде Ісландія,
де ВДЕ для опалення та охолодження
використовується на 80 % (в основному за
рахунок геотермальної енергії).

Найменший внесок в опалення та
охолодження у відновлювані джерела
ЄС вносять в Ірландії (6 %), Нідерландах
і Бельгії (в кожній – по 8 %). При цьому
частка вироблюваної в цих країнах енергії з
відновлюваних джерел вища, відповідно, на 6
і 5 %. Можливо в цьому криються ті надлишки
ВДЕ або їх частина, які поставляються
Естонії та Литві для використання в сфері
опалення та охолодження приміщень.
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НАУКА НАБУВАЄ ЖІНОЧОГО ОБЛИЧЧЯ: УКРАЇНКИ, ЯКІ
ЗМІНЮЮТЬ СВІТ, ХТО ВОНИ?
11 лютого відзначається молоде, але важливе свято — Міжнародний день жінок

і дівчаток в науці.

На даний момент в Україні жінок у
науці 46% — майже вдвічі більше, ніж в
середньому у світі. Значно менше за своїх
закордонних колег українські дослідниці
жаліються і на гендерні упередження.
Талановитих науковиць в країні багато,
і ми пропонуємо познайомитися тільки з
деякими з них.
Ніна Мороженко – фізикиня
Українська
астрономикиня,
геліофізикиня,
докторка
фізикоматематичних наук, авторка 56 наукових
праць. Ніна Мороженко присвятила все своє
життя вивченню будови Сонця і процесів,
які на ньому відбуваються. Наукові праці
Ніни Мороженко щодо природи сонячних
протуберанців були першими у світі і дали
старт науковим дослідженням геліофізиків з
багатьох країн.

НАТАЛІЯ ВИНОГРАД –
ЕПІДЕМІОЛОГИНЯ
Епідеміологиня, професорка, докторка
медичних наук Наталія Виноград завідує
кафедрою
епідеміології
Львівського
національного медичного університету.
Вона – експертка Всесвітньої організації
охорони здоров’я з реагування на епідемічні
загрози та Міністерства охорони здоров’я
України з епідеміології, радниця МНС
України з питань протиепідемічного
захисту населення та біобезпеки. Авторка
305 наукових праць, а також 8 авторських
свідоцтв на винаходи та патентів України,
доводить, що для дівчини, яка знає, чого
вона хоче, немає нічого неможливого.

НІНА ВІРЧЕНКО –
МАТЕМАТИКИНЯ
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Професорка кафедри математичного
аналізу та теорії ймовірностей докторка
фізико-математичних наук Ніна Вірченко
– одна з найвідоміших українських
математикинь. Вона авторка понад 500
наукових і науково-методичних праць,
зокрема 20 книг, виданих українською,
російською, англійською та японською
мовами. Ніна Вірченко визнана не лише в
Україні, але і за кордоном – вона членкиня
Австралійського,
Американського,
Бельгійського, Едінбурзького, Лондонського
математичних товариств.

ЕЛЛА ЛІБАНОВА – ЕКОНОМІСТКА
Науковиця у галузі соціоекономіки,
демографії та економіки праці, академікиня
Національної академії наук України,
докторка економічних наук, професорка,
заслужений економіст України. Елла
Лібанова – академік-секретар відділення
економіки Національної академії наук
України і, до речі, перша і єдина членкиня
президії Національної академії наук за 102
роки її роботи.

НАНА ВОЙТЕНКО – БІОЛОГИНЯ
Професорка,
докторка
біологічних
наук, нейробіологиня, завідуюча відділом
сенсорної сигналізації Інституту фізіології
ім. А. А. Богомольця НАН України. Більше
20 років Нана Войтенко займається
дослідженнями болю. В умовах лабораторії
Войтенко і її колегам вдалося розробити
експериментальне лікування, що впливає
тільки на ті клітини, які беруть участь в
больових синдромах.

ОЛЬГА БРОВАРЕЦЬ –
БІОФІЗИКИНЯ
Українська
біофізикиня,
докторка
фізико-математичних
наук,
лауреатка
премії Scopus Awards Ukraine року в
номінації “Найкращий колектив вчених,
який досяг значних наукових результатів
без західних колаборацій” і премії
Президента України для молодих вчених,
а ще – провідний науковий співробітник
відділу молекулярної та квантової біофізики
Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України. Ольга – наймолодша докторка
наук в Україні, вона стала докторкою у віці
29 років.

МАРИНА В’ЯЗОВСЬКА –
МАТЕМАТИКИНЯ
Українська
вчена,
докторка
природничих наук. Математикиня з
України Марина В’язовська, яка зараз
працює у Швейцарському федеральному
технологічному
інституті,
отримала
“Премію Салема 2016”, яка є надзвичайно
престижною для математиків. Комісія
присудила премію Марині В’язовській
за її відкриття світового рівня. Українка
розв’язала
задачу,
над
вирішенням
якої вчені працювали більше 400 років:
пакування куль у 8-вимірному просторі та,
у співавторстві, — в 24-вимірному. Раніше
задачу пакування куль було розв’язано лише
для просторів із трьома і менше вимірами.
І таких жінок в Україні - талановитих
і розумних, ще дуже багато. Сьогодні вони
творять сучасну науку на рівні з чоловіками.
І це викликає неймовірну гордість!
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ПОНАД ЧВЕРТЬ РІЧОК НА ВСІЙ ПЛАНЕТІ ЗАБРУДНЕНІ ЛІКАМИ —
ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільш забруднені річки у країнах із доходом нижчим за середній.

Нове
дослідження,
яке
вивчало
наявність фармацевтичних препаратів у
світових річках, виявило їх концентрації
на потенційно токсичних рівнях у більш
ніж чверті досліджуваних місць, розповідає
Science Daily.
Досліджували 258 річок по всьому світу,
включаючи Темзу в Лондоні та Амазонку
в Бразилії. Зразки води були отримані
з таких місць, як селище Яномамі у
Венесуелі, де не використовуються сучасні
ліки, до деяких з найбільш населених міст
на планеті, таких як Делі, Лондон, НьюЙорк, Лагос, Лас-Вегас і Гуанчжоу.
Також
були
включені
райони
політичної нестабільності, такі як Багдад,
Палестинський Західний берег і Яунде
в Камеруні. Клімат, де були отримані

зразки, варіювався від високогірної
альпійської тундри в Колорадо і полярних
регіонів Антарктиди до туніських пустель.
Дослідники виміряли наявність 61
фармацевтичного препарату, таких як
карбамазепін, метформін і кофеїн, і
виявили фармацевтичне забруднення у
воді на всіх континентах.
Таким чином було виявлено сильну
кореляцію між соціально-економічним
статусом країни та більшим забрудненням
фармацевтичних препаратів у її річках
(найбільш забруднені річки у країнах із
доходом, нижчим за середній рівень).
Високий
рівень
фармацевтичного
забруднення також спостерігається у
регіонах, населення яких у середньому
старше, а також у місцях з високим

місцевим безробіттям та рівнем бідності.
Найбільш забрудненими країнами
та регіонами світу є ті, які досліджені
найменше (а саме Африка на південь від
Сахари, Південна Америка та частина
Південної Азії).
Діяльність,
найбільше
пов’язана
з найвищим рівнем фармацевтичного
забруднення, включала скидання сміття
вздовж
берегів
річок,
неадекватну
інфраструктуру
стічних
вод
і
фармацевтичне виробництво, а також
скидання залишків септиків у річки.
Дослідження показало, що чверть
річок
містили
забруднювачі
(такі
як
сульфаметоксазол,
пропранолол,
ципрофлоксацин і лоратадин) у потенційно
шкідливих концентраціях.

ЗА МІСЯЦЬ ЖИТОМИР ЗАОЩАДИВ 37 МЛН ГРИВЕНЬ ЗАВДЯКИ НОВІЙ
ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОПАЛИВІ
За січень Житомир заощадив 37
мільйонів гривень завдяки роботі нової
теплоелектроцентралі на біопаливі. Про
це повідомив мер обласного центру Сергій
Сухомлин під час засідання президії
Конгресу місцевих і регіональних влад у
Харкові, передає kosatka.media.
«Тільки одна ТЕЦ дозволила заощадити
37 мільйонів гривень, — зазначив він. –
Кілька таких станцій дадуть можливість
відмовитися від газу приблизно на 80%».
За словами Сергія Сухомлина, наразі
вже будується друга біо-ТЕЦ.

«На третю вже підписаний контракт
з австрійською компанією, - уточнив
міський голова. - По четвертій проводиться
конкурс».
Також за його словами, 224 ОСББ міста
приєдналися до програми «Теплі кредити»
на загальну суму близько 80 млн грн.
Нагадаємо, в листопаді 2021 року в
Житомирі запрацювала перша ТЕЦ на
трісці, побудована за грантові кошти уряду
Швейцарії та бюджету міста. До 2025 року
місто планує замістити 90%, споживаного
для опалення природного газу, на біогаз.
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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
Планована діяльність – реконструкція пташників ТОВ «АГРОЛАЙФ
ТРАНССЕРВІС» за адресою с. Давидів, Львівського району Львівської
області.
Продуктивність птахофабрики після реконструкції – 4 млн.голів
курчат-бройлерів в рік.
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.
(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
«АГРОЛАЙФ ТРАНССЕРВІС»
Код згідно ЄДРПОУ 37278500.
Місцезнаходження юридичної особи: 81151, Львівська область,
Львівський район, село Давидів, вул. Львівська, будинок 2, корпус А.
Контактний номер телефону: 050 475 82 98;
Електронна пошта: viktoria_gl@agrolife.in.ua.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50.
Контактна особа: Заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу
формування державної політики в сфері екологічного контролю – Котяш
Лада Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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 даної
планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що
видається Державною інспекція архітектури та містобудування України
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
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 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
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

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 (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.
Громадські слухання (перші) відбудуться: (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: (вказати 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.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50.
Контактна особа: Заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу
формування державної політики в сфері екологічного контролю – Котяш
Лада Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну
особу)
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.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50.
Контактна особа: Заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу
формування державної політики в сфері екологічного контролю – Котяш
Лада Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та
контактну особу)
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; повідомлення
про плановану діяльність.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт у
робочі часи, крім вихідних з 23.02.2022 у приміщенні:
1. Давидівської територіальної громади за адресою: Львівська обл.
Львівський р-н, с. Давидів, вул. Незалежності, 1а, контактна особа:
еколог - Гуль Григорій Володимирович. Контактний телефон 067 190 00
70
2. ТОВ “АГРОЛАЙФ ТРАНССЕРВІС” за адресою: 81151, Львівська
область, Львівський район, село Давидів, вул. Львівська, будинок 2,
корпус А, контактна особа: Директор - Голоюх В.Л., телефон 050 475 82 98
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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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.

1. Планована діяльність
Державне підприємство «Гайсинське лісове господарство» здійснює
спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок
головного користування.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
Площа Державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»
складає 19 031,0 га.
Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 35,03
тис. м³ на площі 136,5 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 28,91 тис.
м³ на площі 112,3 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 2,39 тис. м³ на площі
9,7 га, захисні ліси – 3,73 тис. м³ на площі 14,5 га.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Гайсинське лісове господарство»
код ЄДРПОУ 00991396
3700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Максима
Кривоноса, 20,
тел. (0432) 2-13-08; (097) 873 4527
(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”)
що видається
Вінницьким 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
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

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
2021798203
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

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. Гайсинська територіальна громада за адресою: 23700, Вінницька
обл., Гайсинський р-н, м.Гайсин, вул.1 Травня, 7, години роботи з 08.00
до 17.00 год, окрім вихідних;
Контактна особа: Голова територіальної громади Гук Анатолій
Ілліч контактний телефон (04334) 2-21-60.
2. Вінницька міська рада за адресою: 21050, м. Вінниця, вул.
Соборна, 59, години роботи з 08.00 до 17.00 год, окрім вихідних;
Контактна особа: Секретар Вінницької міської ради Яблонський
Павло Васильович контактний телефон (0432)59-50-08, vinrada@vmr.
gov.ua;
3. Контора ДП «Гайсинський лісгосп», 23700, Вінницька обл.,
Гайсинський р-н,
м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20, години роботи з 08.00 до
17.00 год, окрім вихідних
Контактна особа: Інженер лісового господарства ДП «Гайсинський
лісгосп» Кошельник Анатолій Петрович, 097-87-34-527.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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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.
1. Планована діяльність
ТОВ «ТЕХНО-ВСЕСВІТ» повідомляє про плановану діяльність з
видобування торфу на ділянці «Руська Гута» родовища «Старники»,
розташованого за 5 км на північний захід від села Руська Гута Шумської
міської територіальної громади Кременецького району Тернопільської
області.
На родовищі буде запроектовано видобування торфу фрезерним
(поверхнево-пошаровим) та екскаваторним (кар`єрним) способами.
Експлуатація родовища буде здійснюватися на підставі
спеціального дозволу на користування надрами №6539 від 28 липня
2021 року.
Державним балансом запасів корисних копалин України станом
на 01.01.2021 року обліковано балансові запаси торфу ділянки «Руська
Гута» родовища «Старники» у кількості 1045 тис.т за категорією С1, з
яких експлуатаційні запаси становлять 900,7 тис.тонн при умовній (40
%) вологості.
Загальний строк розробки запасів ділянки «Руська Гута»
визначається експлуатаційними запасами торфу по ділянці та заданою
річною потужністю по видобуванню фрезерного торфу. Заявлена річна
потужність з видобутку торфу майбутнього торфопідприємства складає
40,0 тис. тонн при умовній волозі 40%. Площа ділянки робіт складає
274 га.
(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 «ТЕХНОВСЕСВІТ»
Код згідно ЄДРПОУ 41298051.
Місцезнаходження юридичної особи: 47131, Тернопільська обл.,
Кременецький район, село Мирове, вул. Будівельників, будинок 52.
Контактний номер телефону: 068 0024715;
Електронна пошта: techno.torf@gmail.com.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50.
Контактна особа: Заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу
формування державної політики в сфері екологічного контролю –
Котяш Лада Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 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 даної
планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля,
у якому визначено допустимість провадження даної планованої
діяльності (частина 3 статті 11 Закону України « Про оцінку впливу на
довкілля»), що видається Міністерством захисту довкілля та природних
ресурсів України
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
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
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
202110198765
(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
(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.
Громадські слухання (перші) відбудуться: (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться: (вказати 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.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50.
Контактна особа: Заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу
формування державної політики в сфері екологічного контролю –
Котяш Лада Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну
особу)
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.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206-31-40, (044)
206-31-50.
Контактна особа: Заступник директора Департаменту екологічної
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу
формування державної політики в сфері екологічного контролю –
Котяш Лада Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та
контактну особу)
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;
повідомлення про плановану діяльність.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт у
робочі часи, крім вихідних з 21.02.2022
У приміщенні Шумської міської ради Шумська міська
територіальна громада Кременецького району Тернопільської області
за адресою: Тернопільська область Кременецький район, м. Шумськ,
вул. Українська, 59, контактна особа: Боярський Вадим Андрійович.
Контактний телефон 03558-2-11-83.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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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.
1. Планована діяльність
Державне підприємство «Страдчівський навчально-виробничий
лісокомбінат» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів
в порядку проведення рубок головного користування та суцільних
санітарних рубок.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду
Державного підприємства «Страдчівський навчально-виробничий
лісокомбінат», яке включає 3 структурні підрозділи – Великопільське,
Лелехівське та Страдчівське лісництва. Лісові масиви розташовані
в межах Яворівського адміністративного району Львівської області.
Площа Державного підприємства «Страдчівський навчальновиробничий лісокомбінат» складає 6 742,0 га.
Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 13,37
тис. м³ на площі 55,1 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 13,37
тис. м³ на площі 55,1 га.
Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок становить 0,12 тис. м³
на площі 1,2 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі – 0,12 тис. м³ на
площі 1,2 га.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Державне підприємство «Страдчівський навчально-виробничий
лісокомбінат»
код ЄДРПОУ 02070602
81070, Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул.
Міцкевича, 15,
тел. (032-59) 3-33-31
(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,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-3115, 206-31-64 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада
Павлівна
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 Львівським 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
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

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
20211279064
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

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. Івано-Франківське ОТГ, 81070, Львівська обл., Яворівський р-н,
смт Івано-Франкове, площа Ринок, 1, години роботи з 08.00 до 17.00 год,
окрім вихідних;
Контактна особа: Начальник відділу земельних ресурсів і екології
Микичак Назар Ярославович, контактний телефон 067-733-82-06.
2. Новояворівське ОТГ, 81053, Львівська обл., Яворівський р-н, м.
Новояворівськ, вул. Шевченка, 2, години роботи з 8.00 до 17.00 год,
окрім вихідних;
Контактна особа: Перший заступник міського голови Джулай
Галина Романівна 067-117-48-68.
3.
Контора
ДП
«Страдчівський
навчально-виробничий
лісокомбінат», 81070, Львівська обл., Яворівський р-н, смт ІваноФранкове, вул. Міцкевича, 15,
Контактна особа: Головний лісничий Страдчівського навчальновиробничого лісокомбінату Яхницький Володимир Йосипович 096-02111-92.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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12 РЕЧЕЙ, ЯКІ ПОТРІБНО ВИКИНУТИ З ДОМУ, ЩОБИ ЗБЕРЕГТИ
ЗДОРОВ’Я
Найбрудніше і найнебезпечніше місце в домі — аж ніяк не туалет.

Багато людей не знають, що в домі може
вплинути на їхнє самопочуття, зовнішній
вигляд та здоров’я. Однак відомо, що краще
проводити профілактичні заходи, аніж
лікувати складну форму хвороби. Відома
популяризаторка здорового способу життя
Юлія Пономарьова склала список із 12
речей, які загрожують здоров’ю в домі.

1. АРОМАТИЗАТОР ПОВІТРЯ.
Зараз у магазинах представлені цілі
полиці з ароматичними спреями, стікерами
та іншими способами наповнити будинок
приємним запахом. Декілька років тому
з’явилися автоматизовані ароматизатори,
щоб приємний аромат був завжди в будинку.
Та абсолютно всі види ароматизаторів
містять хімічні речовини, що отруюють
організм людини. Якщо вдома є неприємний
запах, потрібно знайти та усунути джерело.
Пам’ятайте, найкращий ароматизатор —
натуральний. Тому варіть каву, випікайте
кекси, чистіть апельсини.

2. ГАЗОВАНІ НАПОЇ.
У кожньої треьої сім’ї вдома в
холодильнику
знайдеться
газування.
На жаль, усі види газованих вод містять
велику кількість підсолоджувачів, хімічних
барвників та інших шкідливих добавок. Для
вгамування спраги найкраще підходить
звичайна вода. Не смачно? Додайте у воду
сік лимона.

14

3. КРОСІВКИ.

4. ЗУБНА ЩІТКА.

Багато хто з ентузіазмом відвідує
спортзали. При заняттях спортом дуже
важливим є взуття. Старі стоптані кросівки
зазвичай мають деформовану форму і здатні
призвести до фізичної травми. Важливо
прати і мити кросівки, адже старі кросівки,
що ввібрали в себе багато поту, призводять
до появи грибка на стопі.

Відомо, що у старих зубних щітках
живуть колонії мікробів. Стоматологи
поки що розходяться на думці, з якою
періодичністю необхідно міняти зубні щітки.
Одні спеціалісти рекомендують раз на три
місяці, інші раз на місяць. Відомо, що істина
посередині, не забувайте міняти зубну щітку.

GreenNews
5. ЗАЙВІ РЕЧІ.
Експерти рекомендують позбуватися
речей, які не знадобилися протягом року.
У старих речах, що висять роками у шафі,
може завестися міль. Наразі є багато фондів
допомоги. Віддайте або продайте непотрібні
речі, звільніть місце в будинку для того, щоб
повітря краще циркулювало.

6. ХОЛОДИЛЬНИК.
Викидати його не треба, але необхідно
регулярно проводити ревізію продуктів
на кухні. Консерви, соуси, відкриті
харчові продукти — перевірте їхній
термін придатності. Крім холодильника,
не завадить провести ревізію у крупах та
спеціях. Термін придатності продукту — це
важлива інформація. Нехтування термінами
придатності продуктів може призвести до
серйозних хвороб.

7. КОСМЕТИЧКА.
Вона схожа на холодильник. Кожен
косметичний засіб має свій термін
придатності. На олівці для очей можуть
оселитися шкідливі бактерії, сонцезахисний
крем може припинити свою захисну
функцію, а прострочений спрей для тіла
може спричинити алергію на шкірі.

8. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІНЗ.
Три місяці вистачає для того, щоб у
контейнері утворилися мікроби, здатні
призвести до запалення очей. Необхідно
міняти контейнер для лінз один раз на три
місяці, як зубну щітку.

9. ФІЛЬТРИ ВОДИ.
У мегаполісах та великих містах кожен
мешканець або купує воду, або встановлює
фільтр для очищення води. Важливо
дотримуватися термінів заміни фільтру.
Після закінчення терміну придатності
фільтр перестає очищати воду, а також
пропускає з водою бруд, який фільтрував
раніше.

10. БІЛИЗНА.
Чоловіки та жінки повинні регулярно
оновлювати спідню білизну. Нижня білизна
має властивість розтягуватися, навіть якщо
вона дуже гарної якості, і не підтримує
тіло у тому положенні, в якому воно має
бути. Розтягнута білизна може спричинити
проблеми зі здоров’ям.

11. ГУБКА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ.
Яке
місце
найбрудніше
і
найнебезпечніше в домі? Багато хто на
таке питання згадує туалет, і виявляються
не праві! Найбрудніше і найнебезпечніше
місце — губка для миття посуду. Вона збирає
мікробів у собі, перебуваючи у теплому й
вологому місці. Міняти губку необхідно
щонайменше раз на місяць.

12. КУХОННА ДОШКА.
Ідеальне місце для бактерій. У кухонній
дошці присутні тріщини, порізи, в яких
збираються мікроби. Плюс вологість та
перебування на теплій кухні роблять свою
справу. Регулярно змінюйте кухонні дошки.
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Бережіть довкілля!
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