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22.07 «ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ГОУ»

Коли: 22 липня 2022

Що отримають учасники: 
- онлайн-лекцію за темою (вебінар, час проведення 14.00-16.00);

- презентаційні та довідкові матеріали, що розміщені на електронній платформі; по закінченню курсу будуть надані  приклади нормативних 
- документів, актів, наказів щодо експлуатації ГОУ.

- можливість отримати відповіді на болючі питання, спілкування у чаті під час вебінару.

У разі необхідності учасники можуть завчасно направити свої питання для отримання відповіді від експерта  під час трансляції або 
особисто на електронну пошту

Програма курсу: 
- Вимоги до суб’єктів господарювання, які експлуатують установки очистки газу
- Паспортизація ГОУ вимоги та рекомендації, приклади.
- Рекомендації до складання інструкції з експлуатації ГОУ,  розгляд вимог на прикладі  сусідніх країн.
- Проведення перевірок ефективності роботи  ГОУ та їх технічного стану.
- Відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону атмосферного повітря та Правил експлуатації установок очистки газу

Контакти: 073-305-8016

Інтенсив-курс підвищення кваліфікації

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

28.09 ФОРУМ  «ECO-MODERNIZATION-2022»

Коли: 28-30 вересня 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 (безкоштовно зі всіх операторів)

в рамках ІІІ щорічної платформи  з промислової екології

12.09 «ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ МОНІТОРИНГ»

Коли: 12 вересня 2022 року

Що отримають слухачі курсу: 

Слухачі будуть мати можливість 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

З питань щодо участі: 0 800 214 899 (безкоштовно зі всіх операторів)

Курс дистанційного навчання

02.08 «НОВИЙ ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ»

Коли: 2-30 серпня 2022

Дистанційне навчання:
Матеріали курсу розміщаються на електронній платформі, до якої надається доступ учасникам курсу на час його проходження. Учасники 
виконують практичні завдання самостійно згідно поставлених завдань

Учасники курсу мають можливість консультуватися з експертами у разі потреби, що є одним із факторів успішного процесу навчання.

По закінченню навчання Ви:
В якості бонусу до участі потрапляєте в Єдиний банк фахових екологів і менеджерів зеленої економіки

Трансформуєте свій досвід, реалізуєте можливість працювати на аутсорсингу та збільшуєте власний дохід

Отримуєте рекомендацію від ПАЄУ для роботодавця/замовника (для найкращих випускників курсу)

З питань щодо участі: 0 800 214 899 (безкоштовно зі всіх операторів)

Спеціальний проект від Професійної асоціації екологів України

В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ У СФЕРІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Подвоєння темпів розвитку сфери енергоефективності може створити додаткові 10 млн робочих місць у світі.

складник Плану відновлення України, над 
яким нині працює Держенергоефективності 
разом з іншими органами влади. У відомстві 
зауважили, що швидкий розвиток сфери 
енергоефективності неможливий без 
висококваліфікованих фахівців. Тому 
важливим є розвиток освітньо-наукового 
потенціалу.

В  Україні є потужні заклади вищої освіти, 
які готують енергетиків, енергоменеджерів 
та інших фахівців у суміжних галузях. Окрім 
того, проводять атестацію тих, які мають 
намір здійснювати діяльність із сертифікації 
будівель та обстеження інженерних систем. 
Ба більше, на базі кількох закладів вищої 
освіти в Україні за підтримки GIZ було 
засновано Енерго-інноваційні хаби.

В Україні планують створити нові 
робочі місця для громадян завдяки 
широкому впровадженню проєктів з 
енергоефективності в усіх секторах 
економіки. Про це повідомила пресслужба 
Державного агентства з енергоефективності 
та енергозбереження України.

В агентстві зазначають, що підвищення 
зайнятості є вкрай потрібним в післявоєнний 
період і для країни, і безпосередньо 
для українських сімей.  А сфера 
енергоефективності  пропонує широкий 
спектр напрямів для роботи в різних 
секторах економіки: промисловості, секторі 
будівель, ЖКГ, транспорт та інші.

У Держенергоефективності також 
нагадали, що одним із десяти стратегічних 

принципів щодо енергоефективності, 
рекомендованих Міжнародним 
енергетичним агентством (МЕА), є саме  
вживати заходи для розкриття потенціалу 
енергоефективності в контексті створення 
робочих місць.

МЕА наголошує, що енергоефективність 
може швидко забезпечити зростання робочих 
місць і далі залишатися довгостроковим, 
стійким сектором зайнятості. Зокрема, за 
оцінкою МЕА, подвоєння темпів розвитку 
сфери енергоефективності може створити 
додаткові 10 млн робочих місць у світі до 2030 
року в таких сферах, як нове будівництво 
та реконструкція будівель, виробнича та 
транспортна інфраструктура.

 Тож енергоефективність розглядають як 

ЄС УХВАЛИВ РЕЗОЛЮЦІЮ ПРО СТАТУС КАНДИДАТА ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ
У четвер, 23 червня, Європейський 

парламент ухвалив резолюцію на підтримку 
надання Україні та Молдові статусу 
кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з 
посиланням на повідомлення депутата 
Європарламенту Володимира Більчика в 
Twitter.

“Європарламент переважною 
більшістю голосів приймає резолюцію про 
кандидатський статус України, Молдови 
та Грузії: підсумки голосування говорять 
самі за себе. Чіткий сигнал підтримки 
статусу кандидата для України і Молдови 
напередодні сьогоднішнього засідання ЄС”, - 
написав він.

Резолюцію підтримали 529 євро-
депутатів, проти - 45, утрималися - 14.
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ПРОЇЗД ГРЕБЛЕЮ ДНІПРОГЕСУ У ЗАПОРІЖЖІ ЗАПРАЦЮВАВ В 
ОБИДВА БОКИ

Двосторонній рух автотранспорт 
греблею Дніпрогес, що у Дніпропетровську 
районі міста поновляють від четверга, 22 
червня.

Про це повідомили у пресслужбі 
Запорізької обласної військової 
адміністрації.

“Проїзд буде дозволено в обидві 
сторони, у звичному режимі”, - йдеться у 
повідомленні.

До слова, рух транспорту через греблю 
Дніпрогесу перекрили ще на початку 
березня. Тоді секретар Запорізької міської 
ради Анатолій Куртєв повідомляв, що це 
вимушені заходи.

УКРАЇНУ ВИЗНАНО ЛІДЕРОМ З МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ - 
МІНПРИРОДИ

Сьогодні приймаємо у Києві нашого 
доброго друга - Єврокомісара з питань 
навколишнього середовища, океанів і 
рибальства Virginijus Sinkevičius. Показали 
йому лабораторію моніторингу вод 
Північного регіону, написав на свій сторінці  
Міністр захисту довкілля та природних 
ресурсів України Руслан Стрілець.

«Раніше тут панували радянські 
методики й застаріле обладнання. Коли 
ми підписали Асоціацію з Євросоюзом, 
зобов’язалися провести реформу сфери 
моніторингу води. Євросоюз профінансував 
400 тис. євро на обладнання та навчання 
для спеціалістів цієї лабораторії. 9 млн 
гривень надано з українського бюджету. 
Сьогодні це - одна з чотирьох найкращих 

лабораторій в Україні. Окрім усього, вона 
прийняла на себе потужності евакуйованої 
лабораторії Східного регіону. За словами 
дослідників, якість води у регіоні не 
погіршилася, незважаючи на бойові дії.

Експерти Євросоюзу кажуть, Україна 
виконала вимоги до облаштування 
лабораторії найкраще серед країн-
учасників Східного партнерства. Цей 
досвід укотре підтверджує: нам не слід 
триматися за старе. Те, що сяк-так 
працювало колись, в нових умовах заважає 
розвиватися.

Я впевнений, що ми обрали правильний 
шлях. І радий, що Київ, незважаючи на гул 
сирен, став новою Меккою міжнародних 
відносин», - зазначив він.

СТАЛО ВІДОМО, КОЛИ ОЧІКУЄТЬСЯ СТАБІЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ 
ЩОДО ДЕФІЦИТУ ПАЛЬНОГО В УКРАЇНІ

В інтерв’ю Financial Times міністр 
інфраструктури Олександр Кубраков 
заявив, що ліквідація нестачі палива 
в Україні залежить від поставок 
вантажівками та потягами через кордони. 
Про це пише Центр стратегічних 
комунікацій та інформаційної безпеки у 
своєму ТГ-каналі. 

«Увесь український імпорт – з ЄС. 

Раніше використовували лише найближчі 
до нас країни та порти в Польщі та 
Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, 
Нідерландів», – заявив міністр. 

«Ситуація стабілізується до 
осені, коли Київ підпише більш 
довгострокові контракти з іноземними 
постачальниками», – сподівається 
Кубраков.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН ПОЧНЕТЬСЯ ВЧАСНО: У МІНІСТЕРСТВІ 
РОЗПОВІЛИ ПРО ТАРИФИ

Під час засідання Штабу з підготовки 
об’єктів житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду під час воєнного 
стану, міністр розвитку громад та територій 
України Олексій Чернишов запевнив, що 
опалювальний сезон 2022/23 почнеться 
вчасно, а тарифи на тепло не зміняться. Про 
це повідомили у пресслужбі міністерства.

«Ця зима буде надскладною. Головне — 
ми маємо захистити кожного українця 
та обігріти його помешкання. Тарифи 
на тепло не зміняться! Ми забезпечимо 
їхню стабільність. Опалювальний сезон 

почнеться вчасно. Для цього в нас є всі 
передумови», - зазначив він.

На заході учасники затвердили 
персональний склад та визначили 
напрямки координації діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, 
територіальних громад, підприємств ТКЕ та 
енергопостачальних організацій.

«Наша спільне завдання — забезпечити 
своєчасну підготовку та стабільну роботу 
галузі протягом опалювального періоду. 
Від кожного особисто залежить, як ми 
переможемо цю зиму», - додав Чернишов.

збільшенню від ціни, що застосовувалася 
у відносинах між постачальником та 
побутовими споживачами станом на 24 
лютого 2022 року;

Встановлюється тимчасова заборона 
постачальнику природного газу здійснювати 
будь-які дії щодо примусу побутового 
споживача до оплати заборгованості (у 
тому числі, включати цю заборгованість у 
рахунок на оплату, подавати судові позови, 
проводити стягнення цієї заборгованості 
у примусовому порядку, вчиняти заходи 
з припинення газопостачання у зв’язку з 
наявністю цієї заборгованості тощо);

Визначити гарантії, що надаються 
суб’єктам господарювання  та механізм 
фінансування гарантій та компенсацій 
для суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання. Зокрема, за рахунок 
видатків Державного бюджету України.

ВЕРХОВНА РАДА УНЕМОЖЛИВИЛА КОЛИВАННЯ ЦІН НА РИНКУ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Верховна Рада України ухвалила за 
основу пакет урядових законопроектів 
спрямованих на унеможливлення коливань 
цін і тарифів на ринку природного газу 
та у сфері теплопостачання протягом дії 
воєнного стану та шести місяців після його 
припинення.

А саме:
- Проект Закону “Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного 
газу та у сфері теплопостачання протягом дії 
воєнного стану та подальшого відновлення” 
№7427 від 01.06.2022 р;

- Підготовлений на основі урядового 
законопроекту проект Закону “Про внесення 
змін до розділу ХХ “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України щодо 
забезпечення стабільного функціонування 
ринку природного газу протягом дії воєнного 
стану та подальшого відновлення”  №7428-2 

від 17.06.2022 р;
- Проект Закону “Про внесення змін до 

Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2022 рік” (щодо фінансування 
заходів, спрямованих на врегулювання 
відносин на ринку природного газу та 
у сфері теплопостачання під час війни 
та подальшого відновлення) №7429 від 
01.06.2022р.   

Законопроектами передбачається на 
час дії воєнного стану та шести місяців 
після його припинення:

Встановлення мораторію на 
підвищення тарифів на послуги розподілу 
природного газу, тарифів на теплову 
енергію (її виробництво, транспортування 
та постачання) та послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води;

Визначається, що ціна на природний 
газ для побутових споживачів не підлягає 

Верховна Рада України ухвалила за основу пакет урядових законопроектів

ІТАЛІЯ ПІДТРИМАЄ ВКЛЮЧЕННЯ ОДЕСИ ДО СПИСКУ ЮНЕСКО, 
КРИТЕРІЇ ТА ЯКІ ОБ’ЄКТИ УКРАЇНИ УЖЕ «ПІД ОХОРОНОЮ»

Італія підтримає Україну у підготовці 
досьє для включення Одеси до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про 
це повідомили на Урядовому порталі 
України.

Міністр культури Італії Даріо 
Франческіні зазначив, що країна 
поділилася своїми навичками та значним 
досвідом у сфері Конвенції про Всесвітню 
спадщину ЮНЕСКО для підготовки 
кандидатського досьє Одеси.

Номінацію міста розглянуть під час 
наступного засідання Комітету всесвітньої 
спадщини.

Раніше внесення Одеси до списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за 

прискореною процедурою підтримала 
Німеччина.

Шедевр людського генія, винятковий 
для культурної традиції об’єкт, 
видатний приклад архітектурного або 
технологічного рішення певного періоду. 
Ці та інші критерії визначають список 
Світової спадщини ЮНЕСКО, зібраний з 
метою зробити популярними та зберегти 
унікальні в своєму роді об’єкти. Сім 
об’єктів в Україні, серед яких храми, 
давні ліси й історичний центр міста, 
належать до списку Світової спадщини 
ЮНЕСКО, а ще три елементи внесено до 
Репрезентативного списку нематеріальної 
спадщини людства. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКАМ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО РОБОТИ 
РЕЄСТРУ ОВД
Інтерфейс Реєстру містить обмежену інформацію щодо планованої діяльності.

громадське обговорення планованої 
діяльності яких було завершено до 22.03.2022 
року включно, надаватися не буде.

Для зручності ідентифікації справ, 
по яким продовжено строки громадського 
обговорення, міністерством підготовлено 
списки таких процедур, за назвами:

Перелік оприлюднених повідомлень 
з оцінки впливу на довкілля, що 
розглядаються в УЦО.pdf (208 Кб)

Перелік реєстраційних справ з оцінки 
впливу на довкілля на розгляді УЦО.pdf 
(404 Кб)

ПРО ДОСТУП ДО 
ДОКУМЕНТАЦІЇ З ОВД:

Документація, що вноситься суб’єктом 
господарювання до Реєстру, може надаватися 
особі для ознайомлення в кожному окремому 
випадку на підставі відповідного звернення. 
Ідентифікація осіб здійснюється після 
отримання звернення за шаблоном, що 
додається. Після здійснення ідентифікації, 
буде запропоновано способи ознайомлення 
із документацією з ОВД.

З метою належного здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля (далі 
– ОВД), а також з урахуванням безпекової 
ситуації в регіонах України, з 15 червня 2022 
року доступ до Реєстру з оцінки впливу на 
довкілля (далі – Реєстр) частково відновлено. 

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України надало 
роз’яснення щодо користування Реєстром:

Інтерфейс Реєстру містить обмежену 
інформацію щодо планованої діяльності.

РЕЄСТРАЦІЙНА СПРАВА З ОВД 
ВКЛЮЧАЄ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ:

назву справи;
опис планованої діяльності  без 

уточнення її технічних характеристик;
категорію до якої віднесено справу;
орган, що здійснює процедуру ОВД 

(уповноважений орган);
інформацію про хід процедури ОВД, 

зокрема, строки внесення документації до 
Реєстру.

Для визначення адміністративно-
територіальної одиниці (область), де 
планується діяльність, у вкладці «Пошук по 

реєстру» Ви можете обрати необхідну Вам 
назву з випадаючого списку та натиснути 
кнопку «знайти». Таким чином, відсортуєте 
усі справи з ОВД у регіоні, який вас цікавить.

ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО 
ОБГОВОРЕННЯ:

Як ми повідомляли раніше, з метою 
забезпечення своєчасного, достатнього та 
ефективного інформування громадськості, 
міністерством продовжено строки 
громадського обговорення по тих справах з 
ОВД, що були розпочаті після обмеження 
доступу до Реєстру для зовнішнього 
використання.

Громадське обговорення на стадії 
оприлюднення повідомлення про плановану 
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 
довкілля, по тих справах, які були розпочаті 
після обмеження доступу до Реєстру для 
зовнішнього використання, розпочалось з 
моменту часткового відновлення доступу 
до Реєстру та триватиме згідно вимог ч.7 
ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля». Окремо зазначаємо, що доступ 
до документації з ОВД, по процедурам, 

АКТИВІСТИ СПОДІВАЮТЬСЯ, ЩО ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ 
БУДЕ ОБГОВОРЮВАТИСЯ ПЕРЕД ЗАТВЕРДЖЕННЯМ
Чи буде цифровізація лісової галузі прозорою?

кордон.
“Зробити це нескладно, однак лише якщо 

буде зацікавленість з боку Міндовкілля. 
Однак зацікавленості може і не бути. Якщо 
в сертифікатах з’явиться інформація про 
місця рубок, то зв’язати між собою відомі 
місця незаконних рубок та конкретні 
компанії, які купують таку незаконну 
деревину, буде дуже просто. Очевидно, що з 
незаконними рубками можна буде зв’язати 
купу дуже відомих компаній. Кому ж це 
треба?” - додають природоохоронці.

Активісти-екологи  очікують, що 
цифровізація лісової галузі все ж таки буде 
обговорюватися перед затвердженням. Для 
лісової галузі в умовах війни прозорість - це 
єдиний спосіб не втратити доступ до ринку 
ЄС.

До слова, підприємство сплатить 3,1 млн 
грн збитків за забруднення річки Інгулець.

Ідея “цифровізації” лісової галузі 
виникла в Міндовкілля ще давно. І нікуди 
не зникла під час війни. Мова йде про 
проект постанови, яким передбачається 
заміна паперових документів електронними, 
нагадують в  Українській Природоохоронній 
Групі.

Зокрема, ідеться про головний дозвіо 
на рубку - лісорубного квитка. А також 
“сертифікату про походження лісоматеріалів 
та виготовлених з них пиломатеріалів” - це 
папірець, необхідний для експорту лісу.

Активісти нагадують, що для отримання 
лісорубного квитка або сертифікату на 
експорт лісгоспи (або компанії) мають 
подати певний пакет документів. Якщо 
“цифровізацію” таки запровадять, то 
єдиною реальною зміною стане необхідність 
подавати скани або фотографії документів з 
пакету замість їх паперових копій.

На цьому все. Утім, якщо “цифровізація” 
таки невідворотна (це ініціатива самого 
міністра), чому б не додати туди позитиву? 
Наприклад, зобов’язати чиновників 
публікувати у вільному доступі документи, 
які подають лісгоспи для отримання 
лісорубних квитків. Якщо ці документи вже 
й так відскановані й кудись завантажені, то 
в чому складність зробити їх публічними? Це 
був би чудовий крок назустріч підвищенню 
прозорості лісової галузі”, - пояснюють в 
Групі.

Крім цього є й інша важлива пропозиція 
- публікувати онлайн всі сертифікати про 
походження лісоматеріалів та виготовлених з 
них пиломатеріалів. Не просто номери таких 
сертифікатів (як зараз), а всю інформацію з 
сертифікату. І що більш важливо - додати 
в сертифікат інформацію про те, де саме 
зрубали деревину, яку планують вивезти за 

УСУВАЄМО РЕГУЛЯТОРНІ БАР’ЄРИ ДЛЯ БІЗНЕСУ, ЯКИЙ ОФОРМЛЮЄ 
ДОЗВОЛИ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРЯ 

Підприємствам та суб’єктам 
господарювання для оформлення 
дозволу не потрібно реєструвати звіт по 
інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин. Міндовкілля внесло відповідні 
зміни до Інструкції про зміст та порядок 
складання звіту (наказ від 19.05.2022 № 
202, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 06.06.2022 за №605/37941).

Тож мінус одна адміністративна 
процедура у цьому процесі, на яку 
витрачалася купа часу – на очікування 

розгляду, отримання зауважень та 
виправлення технічних помилок, а ще на 
повторні спроби зареєструвати документ.

Увесь процес міг затягнутися на пів 
року.

Водночас звертаємо увагу, що 
Міндовкілля не відмінило подання цього 
документа. Він і надалі необхідний для 
отримання дозволу на викиди. Однак 
тепер звіт не потребує попередньої 
реєстрації.

КАДРОВІ РІШЕННЯ: МІНІСТР ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ГОЛОВА 
ДЕРЖАГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ОТРИМАЛИ ЗАСТУПНИКІВ

Кабмін сьогодні ухвалив ряд кадрових 
рішень, які стосуються Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів. 
Йдеться про призначення та звільнення 
посадовців та заступників профільного 
міністра та інших міністерств та відомст.в

Так, ухвалено рішення призначити: 
- Власенка Сергія Геннадійовича 

заступником Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України з 
питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації;
- Недашківського Сергія 

Миколайовича заступником Голови 
Державного агентства водних ресурсів 
України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації;

Також Яременка Ігоря Олександровича 
призначено заступником Міністра у 
справах ветеранів України з питань 
європейської інтеграції.
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- прокоментував Міністр Руслан Стрілець.
Законопроєкт допоможе у втіленні усіх 

амбітних планів із виконання програми 
Президента України «Зелена країна» та 
висадження 1 млрд дерев до 2025 року.

Документ дозволить зберегти степові 
та лучні ділянки, пасовища і сіножаті. 
Він визначає заходи для їх збереження 
та накладає мораторій до 2025 року на 
розорювання пасовищ, сіножатей та 
перелогів.

Важливо, що близько 300 тис. га 
деградованих, малопродуктивних земель, 
що не мають степового, лучного, лісового 
рослинного покриву, будуть відновлені. 

САМОСТІЙНІ ЛІСИ ТА ЛУКИ «ОТРИМАЛИ» ЗАХИСТ, У ВР 
СХВАЛИЛИ ВІДПОВІДНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

Верховна Рада України прийняла у 
другому читанні проєкт Закону №5650 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження лісів».

Його ухвалення допоможе збільшити 
площі та зберегти ліси України. Також у 
ньому закладене правове підґрунтя для 
збереження біорізноманіття та нелісових 
природних екосистем, які виникли  
внаслідок виведення з обігу й резервування 
орних земель. Про це йдеться у пресрелізі 
профільного міністерства.

Наразі Україна втрачає українські ліси 
та інші цінні території через військові дії. 
Щоб їх відновити потрібні десятиліття. З 

24 лютого майже 3 млн га лісу в Україні 
пройдені війною. Наразі під окупацією та 
бойовими діями знаходиться понад 500 тис. 
га лісів, які ми можемо втратити.

Відновити ліси та збільшити їх 
площу нам допоможуть самосійні ліси та 
відновлення орних земель.

«Схвалення законопроєкту дозволить 
узаконити самосійні ліси на землях 
сільськогосподарського призначення. Цим 
ми можемо збільшити лісистість України 
на 500 тис. га та, при цьому, заощадити 
сотні мільйонів гривень державних коштів, 
адже створення та догляд гектара лісу 
коштує декілька десятків тисяч гривень», 

З 24 лютого майже 3 млн га лісу в Україні пройдені війною

ВЕРХОВНА РАДА 282 ГОЛОСАМИ ПІДТРИМАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
«ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ»

Сьогодні народні депутати 282 голосами 
прийняли у другому читанні та в цілому 
законопроєкт про управління відходами 
(реєстр. № 2207-1-д). «Тож Україна робить 
перший крок на шляху до цивілізованого 
управління цим сектором. Реформі 
управління відходами бути!», -  написав на 
своїй сторінці Міністр захисту довкілля та 
природних ресурсів Руслан Стрілець.

Чому законопроєкт потрібен саме зараз:
▪ тому що це питання ми мали вирішити 

ще вчора. Ми відстали від європейських 
сусідів на 20-30 років. Фактично Україна 
є єдиною країною в Європі, де держава 
не має контролю над відходами, де понад 

90% їх захоронюється в землю. Ми вже під 
побутовими відходами поховали 9 тис га 
своєї території.

▪ з приходом окупантів кількість відходів 
лише збільшується. І маю на увазі не лише 
російських солдат. На жаль, маємо багато 
відходів руйнації.

▪ ми хочемо стати повноправним членом 
Європейського Союзу, а отже повинні 
показати здатність проводити реальні 
європейські реформи.

Руслан Стрілець подякував народним 
депутатам за проведену роботу та прийняття 
рішення. «Що далі на Захід, то далі від 
орків!», - додав він.

ФЕРМЕРИ ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ ВІД ДЕРЖАВИ ДО 7 МЛН ГРН НА 
РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ – ШМИГАЛЬ

У межах нового проєкту «єРобота» Уряд 
затвердив програми безповоротних грантів 
для аграріїв на створення садів і теплиць. 
Про це йдеться в офіційноу телеграм-
каналі Прем‘єр-міністра України Дениса 
Шмигаля.

Так, за програмою часткової компен-
сації вартості створення теплиць розмір 
гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. 
Учасниками програми можуть бути як 

приватні підприємці, так і аграрні компанії 
й фермерські господарства, які мають у 
власності або в оренді землю на строк не 
менше 25 років.

Також аграріям надаватиметься від 
300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів — це 
близько 70% від середньої вартості висадки. 
Кошти надходитимуть на банківський 
рахунок для прозорої закупівлі саджанців, 
обладнання, систем поливу, добрив тощо.

СТАЛО ВІДОМО, ЯКУ СУМУ ЗБИТКІВ ЗАВДАНО ОКУПАНТАМИ 
ЛІСАМ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Наприкінці березня 2022 року внаслідок 
авіаційних бомбардувань та ракетних 
обстрілів лісогосподарських ділянок 
Державного підприємства «Чернігівський 
військовий лісгосп» було пошкоджено 
понад 400 га лісу. Крім того, у результаті 
пожеж, спричинено неорганізований викид 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря.  Розмір шкоди, завданої злочинними 
діями окупантів, склав 3,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба 
Державної екологічної інспекції України.

Держава-агресор чинить злочин проти 
довкілля, оскільки було винищено не лише 
лісові ресурси, вогонь забрав величезну 

кількість живих організмів, що проживали 
на території даних екосистем. По собі 
рашисти залишили вирви від снарядів та 
отруєні чорноземи.

Спеціалісти ДЕІ у Чернігівській області 
провели розрахунок збитків, завданих 
довкіллю на підставі Методики розрахунку 
неорганізованих викидів забруднюючих 
речовин або суміші таких речовин в 
атмосферне повітря внаслідок надзвичайних 
ситуацій та/або під час воєнного стану та 
визначення розмірів завданої шкоди.  

Матеріали справи передано 
правоохоронним органам. Ворогу не 
уникнути покарання!

НА СУМЩИНІ ІНСПЕКТОРИ ПОРАХУВАЛИ ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ 
АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРЮ ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖУ НА НАФТОБАЗІ

Державна екологічна інспекція у 
Сумській області в рамках кримінального 
провадження обстежила нафтобазу в одному 
із райцентрів Сумщини, по якій  28 лютого 
2022 року війська російської федерації 
завдали ракетних ударів. З урахуванням 
об’єму нафти та часу її горіння, Інспекцією 
розраховано збитки за неорганізований 
викид забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на суму майже 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба 
Державної екологічної інспекції України.

На місці події інспектори зафіксували 
зруйновані та пошкоджені кілька 

трубопроводів та резервуарів з нафтою. 
Це призвело до пожежі та витоку 
нафтопродуктів на землі промислового 
призначення. 

Крім того, з метою встановлення 
факту забруднення земельної ділянки 
небезпечними речовина, відібрано 
проби ґрунту. Зокрема становлено, що 
загальна площа забруднених земель 
нафтопродуктами складає понад 3000 м2. 
Наразі Інспекція опрацьовує результати 
лабораторного аналізу та отримані дані 
для подальшого розрахунку збитків за 
забруднення земельних ресурсів.

ПІДПРИЄМСТВО СПЛАТИТЬ 3,1 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ЗА 
ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ

За участі прокурорів Офісу Генерального 
прокурора Верховний Суд залишив в силі 
рішення про стягнення з комерційного 
підприємства 3,1 млн грн збитків, завданих 
внаслідок скиду забруднюючих речовин у 
водний об’єкт.

Встановлено, що підприємство 
здійснило скидання 4,2 млн м куб шахтних 
вод із ставка-накопичувача у річку 
Інгулець, яка має довжину понад 500 км 
і протікає по території Кіровоградської, 
Дніпропетровської, Миколаївської та 
Херсонської областей.

Цей водний об’єкт обслуговує потреби 
підприємств Криворізького залізорудного 
басейну. Він використовується для 
промислового водопостачання, 
риборозведення та наповнює водою 
Інгулецьку зрошувальну систему площею 
понад 60 тис га.

Верховний Суд погодився з доводами 
прокурора та залишив без задоволення 
касаційну скаргу суб’єкта господарювання 
на судові рішення, якими повністю 
задоволено позов Криворізької місцевої 
прокуратури № 1 Дніпропетровської області.
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“ВООЗ необхідно терміново оголосити 
надзвичайну ситуацію в галузі охорони 
здоров’я, що має міжнародне значення, — 
упевнений Ерік Фейгл-Дінг, доктор філософії, 
епідеміолог та економіст у галузі охорони 
здоров’я, а також співзасновник WHN. — 
Відмову від оголошення НС на початку січня 
2020 року слід пам’ятати як урок історії 
у тому, що може означати для світу пізня 
реакція на епідемію”.

СПАЛАХ ВІСПИ МАВП Є ПАНДЕМІЄЮ – ВООЗ

На думку членів Всесвітньої мережі 
охорони здоров’я, досвід боротьби з 
коронавірусом свідчить, що чим раніше 
оголосять пандемію, тим простіше боротися з 
поширенням хвороби.

Всесвітня мережа охорони здоров’я 
(WHN) — неурядова організація, що об’єднує 
активістів у сфері громадського здоров’я, — 
заявила, що спалах віспи мавп є пандемією. 
У WHN впевнені, що коректно оцінюють 
загрозу, оскільки 3417 підтверджених 
випадків захворювання зареєстровано вже у 
58 країнах на різних континентах і хвороба 
швидко поширюється. На думку членів 
WHN, зупинити спалах без узгоджених 
глобальних дій неможливо.

“Немає жодних підстав чекати 
подальшого зростання пандемії мавпячої 
віспи. Найкращий час діяти — зараз. Вживши 
негайних заходів, ми можемо контролювати 
спалах з найменшими зусиллями та запобігти 
погіршенню наслідків, — сказав Янір Бар-Ям, 
доктор філософії, президент Інституту 
комплексних систем співзасновник WHN. 
— Дії, необхідні зараз, вимагають лише 
чіткого інформування громадськості про 

симптоми, широко доступне тестування та 
відстеження контактів з дуже невеликою 
кількістю карантинів. Будь-яка затримка 
лише ускладнює роботу та посилює наслідки”.

WHN зробила заяву напередодні 
засідання Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, запланованого на 23 червня. ВООЗ 
має на меті прийняти рішення про те, як 
потрібно реагувати на спалах мавпячої віспи. 
Про це пише Фокус.

WHN зробила заяву напередодні засідання Всесвітньої організації охорони здоров’я

СПЕКА СПРОВОКУВАЛА ЕПІДЕМІЮ БОТУЛІЗМУ В УКРАЇНІ - 
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА
У зв’язку з воєнним станом сьогодні якість продукції не контролюється в плановому порядку.

“Курячого м’яса, яке використовувалося 
в шаурмі, на даний час там вже немає. 
Тобто не реалізується в тих ятках і в тому 
місці”, — сказав чиновник.

Довідка: сальмонельоз – це інфекційне захворювання, 
яке викликає бактерія роду Salmonella.

Джерело збудників – велика рогата 
худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна 
птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні 
гризуни. Переноситься сальмонела через 
брудні руки, слину, фекалії. Інкубаційний 
період триває від 6 годин до 2-3 діб.

Ботулізм – гостра токсикоінфекція, 
спричинена паличкою Clostridium botu-
linum, що є в неправильно приготованих 
консервах в домашніх умовах. Основним 
шляхом передачі захворювання є харчовий.

В Україні разом зі спекою почастішали 
випадки гострого харчового отруєння. З 
початку літа вже було зафіксовано отруєння 
шаурмою. Хто і як контролює заклади 
харчування та вуличну їжу в умовах війни? 
Як уберегтися влітку від отруєнь неякісними 
продуктами і стравами з них? Які небезпеки 
чатують на споживачів у сумнівних закладах 
харчування або в місцях стихійної торгівлі?

Про це в етері Українського радіо 
розповів начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби в Києві Олег 
Рубан, пише «Суспільне».

Він зазначив, що сезон кишкових 
інфекцій пов’язаний із вживанням 
продуктів, які легко псуються через 30 
хвилин при неправильному зберіганні.

“Якщо в будь-який харчовий 
продукт, правильно приготований, 
потрапляє патогенний організм, то тоді 
накопичується та критична маса, яка 
перетворює цю страву на отруту і цим 
викликає сильне харчове отруєння”, — 
сказав Рубан.

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ОТРУЄННЯ:

Рубан порадив:
- купувати харчові продукти в місцях 

офіційної торгівлі;
- вживати їх, дотримуючись умов 

зберігання;
- зберігати температурний режим цього 

продукту.
“Зараз в Україні є епідемія ботулізму. 

Багато людей самі готують і продають 
консервовану продукцію на ринках. Купувати 
треба тільки в офіційних місцях продажу, де 
такі продукти пройшли відповідний режим 
термічної обробки і мають показники 
безпеки”, — наголосив він.

ЯКІ ПОКАРАННЯ ЧЕКАЮТЬ 
НА ПРОДАВЦІВ НЕЯКІСНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

За словами Рубана, у зв’язку з воєнним 
станом сьогодні якість продукції не 
контролюється в плановому порядку.

Чиновник порадив споживачам у 
разі сумнівів щодо походження продуктів 
або щодо приготування звертатися 
на гарячу урядову лінію, КМДА чи 
Держпродспоживслужби.

“Держпродспоживслужба зобов’язана 
зреагувати на даний запит і розв’язувати 
це питання”, — сказав Рубан.

Він зазначив, що столична ятка, в 
якій було отруєно кілька десятків людей, 
припинила свою роботу. Обладнання було 
демонтовано.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, НА ЯКОМУ 
ЕТАПІ ЗНЕВОДНЕННЯ 
ПЕРЕБУВАЄ ЛЮДИНА?

Якщо ви бачите, що:
– людина без свідомості;
– пульс слабкий;
– очі запали;
– людині важко пити;
– якщо трохи защіпнути шкіру, вона 

дуже повільно повертається до нормального 
стану.

Навіть 1-2 з цих симптомів означає, 
що ситуація критична. На початкових 
етапах терапії, якщо людина не у важкому 
стані й може пити, вона може приймати 1 
л орального розчину або іншої рідини на 
годину.

Діти — 20 мл на кілограм маси тіла 
в годину. Це орієнтовні рекомендації. 
Лікування холери — це також і 
антибіотикотерапія, відновлення рідини 
внутрішньовенно, також ефективним під 
час лікування холери показав себе цинк.

Але ці заходи має робити виключно 
лікар.

ЯК ЗАПОБІГТИ ХОЛЕРІ?

– Кип’ятіть воду або використовуйте 
бутильовану.

– Очищуйте воду спеціальними 
таблетками.

– Мийте руки милом та чистою водою, в 
якості якої ви впевнені.

– Якщо ваше місто зруйноване, не 
дозволяйте фекаліям потрапляти у воду.

– Організуйте вбиральню якомога далі 
від резервуарів з водою — мінімум 30 м від 
води. Фекалії потім треба закопати.

СПАЛАХ ХОЛЕРИ: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ

Регіональна директорка з надзвичайних 
ситуацій ВООЗ Доріт Ніцан заявила, що 
через зруйновану російською армією систему 
водопостачання в Маріуполі можливе 
поширення інфекційних захворювань, 
зокрема холери.

10 червня мер Маріуполя Вадим 
Бойченко повідомив, що в місті вже фіксують 
спалахи холери. 

«По місту вже ходять холера, дизентерія 
та інші інфекційні захворювання, але 
[окупаційна влада] це приховує. Місто 
закрили на карантин. Звідти нікого не 
випускають і не впускають», — розповів 
Бойченко.

Ці новини можуть видаватись чимось 
із Середньовіччя, але через війни чи 
природні катастрофи випадки холери не 
раз фіксували у ХХІ столітті. Платформа 
доказової інформації про здоров’я під 
час війни від INSCIENCE розповідає, що 
важливо знати про це захворювання.

Холеру спричиняє бактерія — холерний 
вібріон. Зазвичай холерний вібріон можна 
виявити у водоймах, заражених фекаліями.

Як заявила Доріт Ніцан, є інформація 
від неурядових організацій, які працюють 
у Маріуполі, що «на вулицях просто 
болото, і каналізаційна вода змішується 
з питною». Проблеми з водопостачанням, 
антисанітарія, неможливість дотримуватись 
правил гігієни — це основні передумови 
виникнення холери.

ЯКІ СИМПТОМИ ЦЬОГО 
ЗАХВОРЮВАННЯ? 

Як і у випадку майже з будь-якою іншою 
хворобою, вони можуть бути як помірними, 
так і дуже важкими. 1 людина з 10, яка 

інфікується холерою, матиме важкі прояви.
Насамперед це:
дуже сильна діарея;
блювання;
судоми в ногах.
Нестримна діарея призводить до 

сильного зневоднення. Якщо терміново не 
допомогти людині відновити водний баланс, 
смерть може наступити протягом годин. 
Зазвичай симптоми виникають від 2 годин 
до 5 днів після зараження.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ 
ПІДОЗРЮЄТЕ У СЕБЕ АБО 
КОГОСЬ ІЗ БЛИЗЬКИХ 
СИМПТОМИ ХОЛЕРИ?

Необхідно терміново шукати медичну 
допомогу. Якщо у вас є оральні розчини типу 
регідрону чи хумани та хворий в стані пити, 
необхідно почати пити ці розчини якомога 
швидше — це може врятувати життя, поки 
ви чекаєте на медичну допомогу.

Якщо не почати поповнювати втрати 
рідини негайно, одна людина з чотирьох 
помирає. Якщо у вас немає спеціальних 
розчинів, то підійдуть вода, бульйон чи інші 
рідини. Але не варто давати напої з високим 
умістом цукру, як, наприклад, кола чи сік. 
Це може посилити діарею.

Кожні 5 хвилин варто випивати 100 мл 
розчину чи рідини. Це орієнтовні норми 
для дорослих та дітей старшого віку. Але 
якщо є бажання пити більше — можна 
пити більше. Ви також можете самі зробити 
оральний розчин: в 1 л бутильованої або 
кип’яченої води додати 6 рівних, без чубка 
ч.л. цукру та ½ ч.л. солі.

Грудних дітей, якщо в матері є молоко, 
необхідно продовжувати годувати молоком.

Як діагностувати та що робити, якщо можливість отримати медичну допомогу утруднена.
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ферм постраждали від війни.
Сільськогосподарські підприємства на 

прифронтових та окупованих територіях 
скоротили надої на понад 50%. Регіони, де 
ситуація відносно стабільна і безпечна, на 
початку війни також суттєво просіли в надоях 
через руйнування ланцюгів поставок. Проте 
досить швидко молочарі заходу і центру 
країни зуміли повернулись до довоєнного 
рівня, а подекуди й наростити виробництво.

На думку очільниці АВМ, завдяки цьому 
поставки на переробку від промислових 
ферм цьогоріч будуть на рівні 2 млн. тонн 
(для порівняння — 2750,4 тис. тонн у 2021 
році).

ТВАРИНИ ГИНУТЬ НЕ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ – В 
УКРАЇНІ УЖЕ ВТРАЧЕНО ПОНАД 50 ТИС. КОРІВ

За три місяці війни молочнотоварні 
ферми України втратили лише корів 
щонайменше 50 тис. голів.

Про це повідомила генеральний 
директор Асоціації виробників молока (АВМ) 
Ганна Лавренюк, передає «ПроАгро Груп» .

Попередні оцінки аналітичного відділу 
АВМ збігаються з інформацією зі звіту 
Київської школи економіки. У ньому 
оцінювальна вартість загиблих свійських 
тварин станом на 8 червня становить понад 
$136 млн.

Тварини гинуть не лише внаслідок 
активних бойових дій, а й через 
низку обмежень в годівлі, утриманні і 
ветеринарному забезпеченні. Орієнтовна 

кількість загиблих тварин в постраждалих 
районах становить 92 тис. голів великої 
рогатої худоби, а також 42 тис. овець і кіз, 258 
тис. свиней та понад 5,700 тис. птиці.

«За оптимістичним сценарієм до кінця 
року промисловий сектор може втратити 
70 тис. корів, за песимістичним — понад 100 
тис. корів, залежно від ситуації на фронті 
і деокупації українських територій», — 
зазначила Ганна Лавренюк.

Десять із 24 областей, що перебували 
або досі залишаються в зоні бойових дій та 
окупації, постачали 42% молока на переробку 
(див. карту поголів’я корів та виробництва 
молока промисловим сектором). Загалом, 
близько 800 промислових молочнотоварних 

Сільськогосподарські підприємства на прифронтових та окупованих територіях скоротили надої на понад 50%.
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змістяться на раніше нехарактерні для 
таких погодних явищ сезони – весну та осінь.

Фахівці також зауважують, що 
останніми роками в Україні вдвічі 
збільшилася кількість днів із денними 
температурами повітря понад +30 °C. 
Потепління найстрімкіше відбувається у 
північних регіонах України. Натомість Степ 
атакує посуха.

Водночас глибина промерзання ґрунту 
істотно знизилася і це сприяє засвоєнню 
ґрунтом зимових опадів і формування 
достатнього зволоження ґрунту навесні.

На думку фахівців, такі кліматичні 
зміни можуть спричинити передчасне 
дозрівання ярих сільськогосподарських 
культур і водночас знизити їх урожайність. 
Тривалість активної вегетації рослин вже 
зросла в середньому на 10 днів.

17 ЧЕРВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ОПУСТЕЛЕННЯМ  
І ПОСУХОЮ

Опустелювання - це один з найбільш 
тривожних світових процесів деградації 
навколишнього середовища. Воно загрожує 
здоров’ю і джерелам засобів до співіснування 
більше 1 мільярда людей. Щороку 
опустелювання і посуха призводять до втрат 
сільськогосподарської продукції орієнтовно 
на суму у 42 мільярди доларів США.

Під посухою розуміють тривалий і 
значний недолік опадів, який відбувається 
при підвищеній температури та зниженій 
вологості повітря. Засуха призводить до 
зменшення запасів вологи в грунті, що, у 
свою чергу, призводить до зниження або 
загибелі врожаю.

За останні 120 років в Україні зафіксовано 
понад 70 посух. Особливо жорсткими і 
катастрофічними за наслідками були посухи 
1891, 1921 і 1946 року, які призвели до 

загибелі урожаю, голоду і людських жертв. 
В окремі періоди посухи відбувались майже 
щорічно протягом 6-13 років. Надзвичайно 
сильна і жорстка посуха спостерігалась у 
весняно-літній період 2007 року. В зону її 
поширення потрапили близько дві третини 
території країни, понад третина посівів, що 
нанесло агросектору мільярдні збитки.

ПРОГНОЗИ МЕТЕОРОЛОГІВ

За прогнозами метеорологів, в Україні 
почастішають посухи та суховії. Період 
випадіння градів зміститься на весну та 
осінь. Про це пише agro-business.

Інтенсивність посухи в Україні, за 
прогнозами метеорологів, найближчими 
роками зросте на 15-30%. Почастішають 
суховії. Побільшає градів, які до того ж 

В Україні почастішають посухи та суховії — метеорологи

ОКУПАНТИ ЗАХОПИЛИ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД І НАМАГАЮТЬСЯ 
РОЗПОЧАТИ ВИРОБНИЦТВО

На тимчасово окупованій території 
Херсонської області окупанти не 
тільки крадуть і вивозять зерно, але й 
намагаються використовувати виробничі 
потужності області. Зокрема, так звана 
тимчасова окупаційна адміністрація 
Херсону намагається запустити в роботу 
завод, що належить групі компаній 
«Данон». Про це повідомили у компанії 
«Данон» в Україні, пише  agronews.ua.

Відзначається, що ще в лютому 2022 
року компанія закрила завод у Херсоні, 
а виробничі потужності зазнали значних 
пошкоджень внаслідок воєнних дій росії в 
цьому районі.

«Ми втратили контроль над заводом 
і не віримо, що так звана тимчасова 
окупаційна адміністрація зможе відновити 
там роботу. У разі, якщо завод все-таки 
буде частково введений в експлуатацію, 
компанія «Данон» в Україніне зможе нести 
відповідальність за якість та процеси, що 
там забезпечуватимуться, враховуючи 
відсутність більшої частини працівників 
заводу та пошкодження самого 
обладнання», — зазначив Іван Ханас, 
операційний директор «Данон» в Україні

У компанії впевнені, що наразі завод 
є нездатним до запуску операційної 
діяльності.

НА ЛЬВІВЩИНІ МОЖЕ З’ЯВИТИСЯ ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ВІЗИТ-
ЦЕНТР У ЯВОРІВСЬКОМУ НАЦПАРКУ

Про це йшлося в рамках зустрічі першого 
заступника Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів Руслана Гречаника 
з керівником KfW «Підтримка природно-
заповідних територій в Україні» Міхаелем 
Бромбахером.

Зокрема, учасники обговорили 
можливості поширення позитивного 
досвіду інших міжнародних проектів у 
сфері підтримки заповідників та нацпарків, 
зокрема створення сучасного еколого-
освітнього візит-центру у Яворівському 
національному природному парку на 
Львівщині.

Також йшлося про розвиток співпраці 
Міндовкілля з Франкфуртським 
зоологічним товариством в умовах воєнного 
стану, розширення міжнародної фінансової 
підтримки, у тому числі на розбудову 10 

показових національних природних парків 
України.

У 2021 році від німецьких партнерів 
українські парки отримали 41 позашляховик, 
71 мотоцикл, IT-обладнання.

Окрім того, що Франкфуртське 
зоологічне товариство вже багато років 
підтримує Україну у збереженні природи 
Карпатського регіону та Полісся, вони з 
перших днів повномасштабного вторгнення 
росії надають підтримку українським 
установам природно-заповідного фонду.

З перших днів війни за сприяння 
товариства українські парки та заповідники 
отримали 35 тонн гуманітарної допомоги, 
1000 місць для проживання тимчасово 
переміщених осіб, 120 рюкзаків-
вогнегасників та інші засоби для боротьби з 
пожежами.
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виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

планованої діяльності
будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – 

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

впливу на довкілля”)

що видаються 
Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на 
технологічних майданчиках; 

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі 

житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

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

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

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

«Правил рубок головного користування», «Правил рубок головного 
користування в гірських лісах Карпат» вимоги визначені 
Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2009 року №756., 
Порядку спеціального використання лісових ресурсів, та порядку 
видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 
2007 р. № 761. 

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні 

технічній альтернативі 1.

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

житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
60411, Чернівецька обл.,Чернівецький р-н, с. Валя Кузьмина, вул. 

Головна, буд. 25, 
тел. +380 96 438 9998; 
e-mail: dpchlg@ukr.net

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

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

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

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

Технічна альтернатива 2. 
Проведення суцільних рубок головного користування на площі 

понад 1 га на всіх ділянках.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на 
території лісового фонду Державного підприємство «Чернівецьке 
лісове господарство», яке включає 20 структурних підрозділів – 
Кіцманське, Чорнівське, Ревнянське, Садгірське, Кучурівське, 
Кузьмінське, Тарнавське, Турятське, Жадівське, Сторожинецьке, 
Буденецьке, Гільчанське, Банилівське, Чудейське, Красноїльське, 
Лаурське, Їжівське, Верхньопетрівецьке, Тереблеченське, Герцаївське 
лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Чернівецького та 
Вижницького адміністративних районів Чернівецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2

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

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

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

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

Площа Державного підприємства «Чернівецьке лісове 
господарство» складає 70 373,8 га. 

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 
74,70 тис. м³ на площі 408,3 га, в тому числі експлуатаційні ліси – 
66,54 тис. м³ на площі 358,0 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 4,27 тис. 
м³ на площі 30,1 га, захисні ліси – 3,89 тис. м³ на площі 20,2 га.
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(дата офіційного опублікування в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

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

господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»,  
код ЄДРПОУ 00274453

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)

GreenInfo Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для 
повідомлення та ознайомлення громадськості.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 01011, місто Київ, вулиця 

Рибальська, будинок 22; Контактний телефон: (044) 331-37-32
 (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.
Найменування планованої діяльності: «Створення екопарку з 

влаштуванням берегоукріплення берегової лінії рукаву Десенка у 
Дніпровському районі м. Києва та визначення можливості подальшого 
освоєння і розвитку території згідно з її цільовим призначенням»

Передбачається нове будівництво екопарку з влаштуванням наступних 
об’єктів:

– парк та сквери з максимальним збереженням існуючої флори і фауни,
– вуличні спортивні площадки,
– бігові та велосипедні доріжки,
– берегоукріплення;
– причал для причалювання суден маломірного флоту,
– сліп для організації підйому та спуску маломірних суден,
– набережна з рекреаційною функцією,
– громадський пляж з роздягальнями,
– ігрові зони для дітей дошкілького та шкільного віку,
– зони для вигулювання домашніх тварин,
– освітлення і камери спостереження,
– громадські туалети,
– точки громадського харчування.
В складі проекту передбачається будівництво берегоукріплення 

вертикального та укісного профілів на ділянці довжиною орієнтовно 1590 м.
Технічна альтернатива 1.
Гідротехнічні роботи виконуються з берега на землях водного фонду 

із застосуванням будівельної техніки, спеціалізованого обладнання та 
механізмів.

Технічна альтернатива 2.
Гідротехнічні роботи виконуються з води на землях водного фонду із 

застосуванням спеціалізованих плавучих засобів та будівельної техніки.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1.
Місце провадження планованої діяльності: «Створення екопарку 

з влаштуванням берегоукріплення берегової лінії рукаву Десенка у 
Дніпровському районі м. Києва та визначення можливості подальшого 
освоєння і розвитку території згідно з її цільовим призначенням» знаходиться 
на земельній ділянці в межах землекористування – 29,4396 га з кадастровим 
№8000000000:66:054:0025, цільове призначення земельної ділянки – 03.15 
(для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови) за 
договором про поновлення договору оренди земельної ділянки зареєстрований 
в реєстрі за № 942 виданий від 01.08.2021 р.

Розміщення на зазначеній території об’єкту планованої діяльності 
відповідає містобудівній документації м. Києва затвердженої на місцевому 
рівні та функціональному використанню даної території.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

Не розглядається так як зазначена діяльність передбачена на земельних 
ділянках, за наявними договорами оренди землі.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація проектних рішень дозволить стабілізувати берегову лінію, 

покращити екологічний стан території і водойми в порівнянні з існуючим. Ця 
зона органічно впишеться у водно-зелений пояс столиці України. Створення 
упорядкованої берегової лінії дозволить експлуатувати прибережну смугу 
без погіршення її екологічного стану. Позитивний соціальний ефект полягає 
у збереженні якості природних водойм для рекреаційного призначення, 
створенні зони відпочинку і проведення дозвілля та спортивного відпочинку 
для мешканців району та міста.

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

виробництва тощо)
Передбачається створення екопарку з влаштуванням берегоукріплення 

берегової лінії рукаву Десенка у Дніпровському районі м. Києва та 
визначення можливості подальшого освоєння і розвитку території згідно з її 
цільовим призначенням, а саме:

– парк та сквери з максимальним збереженням існуючої флори і фауни,
– вуличні спортивні площадки,
– бігові та велосипедні доріжки ,
– берегоукріплення;
– причал для причалювання суден маломірного флоту,
– сліп для організації підйому та спуску маломірних суден,
– набережна з рекреаційною функцією,
– громадський пляж з роздягальнями,
– ігрові зони для дітей дошкілького та шкільного віку,
– зони для вигулювання домашніх тварин,
– освітлення і камери спостереження,
– громадські туалети,
– точки громадського харчування.
Берегоукріплення умовно поділене на 2 ділянки за видами профілю: 

берегоукріплення вертикального профілю довжиною орієнтовно 470 м, 
висотою орієнтовно 2,0-4,0 м; берегоукріплення укісного профілю довжиною 
орієнтовно 1120 м, висотою (перепад) орієнтовно 2,0-8,0 м. 

Сумарна довжина причального фронту орієнтовно 139 м.
Загальна площа зеленої зони 5,35 га.
Системи водопостачання, каналізації та електропостачання 

підключаються до існуючих міських мереж. У разі відсутності технічної 
можливості для електропостачання об’єкту встановлюються сонячні 
електростанції. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.
При експлуатації екопарку вплив на довкілля – в межах гранично 

допустимих норм. Екологічні та інші обмеження:
– по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація 

згідно чинного законодавства України;
– скиди господарсько-побутових стоків: дотримання правил приймання 

стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міста.
При будівництві об’єкта вплив на довкілля – в межах гранично допустимих 

норм. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають 
дотримання основного юридичного документу – Водного кодексу України, 
що регламентує виконання робіт на водних об’єктах України. Враховуються 
екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні 
обмеження згідно з чинними нормативними документами. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при будівництві 
відповідають звичайному стану повітря населених місць, викиди незначні і 
короткочасні. Небезпечні та отруйні речовини не будуть використовуватись, 
будівельні відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям. 
Забороняється проводити всі види гідромеханізованих робіт у період нересту 
риб, строки заборони встановлюються щорічно органами рибоохорони.

щодо технічної альтернативи 2.
При експлуатації об’єкту екологічні та інші обмеження аналогічні 

технічній альтернативі 1. 
При будівництві об’єкта екологічні та інші обмеження аналогічні 

технічній альтернативі 1.
При провадженні планованої діяльності з води необхідно врахувати 

екологічні обмеження щодо проведення будівельних робіт на землях 
водного фонду. А саме – необхідність виконання додаткових підготовчих 
робіт щодо створення суднового ходу в р. Дніпро для забезпечення доступу 
спеціалізованих плавучих засобів, будівельної техніки та доставки 
будівельних матеріалів до ділянки проведення робіт.

Вплив на водне середовище під час будівництва за допомогою 
плавзасобів може бути більш обширним, але при цьому залишатиметься в 
рамках допустимих меж в разі суворого дотримання технології та організації 
будівельних робіт.

щодо територіальної альтернативи 1
Розробка проєктної документації проводиться з урахуванням вимог 

статей 86, 89 Водного кодексу України та статті 61 Земельного кодексу 
України.
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(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 «БУДІВЕЛЬНИЙ  
МІЖГАЛУЗЕВИЙ АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 34615555

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)

будівельних робіт за технічною альтернативою 2 передбачається утворення 
додаткової мутності при влаштуванні суднового ходу для забезпечення 
доступу спеціалізованих плавучих засобів, будівельної техніки та доставки 
будівельних матеріалів до ділянки проведення робіт. Обмежується 
дотриманням технології виконання будівельних робіт. Мутність, що 
утворюється при влаштуванні суднового ходу може значно перевищувати 
показники природного стану водойми.

щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й 

територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається так як зазначена діяльність передбачена на земельних 

ділянках, за наявними договорами оренди землі.
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”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля відповідно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

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

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

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається так як зазначена діяльність передбачена на земельних 

ділянках, за наявними договорами оренди землі.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 

археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі. 
Використовуючи результати зазначених вишукувань, при проектуванні 
будуть розглянуті та передбачені всі необхідні заходи згідно чинного 
законодавства. Таким чином при створенні екопарку передбачається 
забезпечити раціональне використання природних ресурсів, а також 
забезпечення виконання охоронних, відновлювальних, захисних та 
компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Те саме, що і для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
– планування території з максимальним збереженням природного 

рельєфу;
– організацію відведення дощових і талих вод зі швидкостями, які 

виключають ерозію ґрунтів; 
– захист території від несприятливих природних процесів з урахуванням 

результатів топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, гідрологічних, 
екологічних, археологічних та інших вишукувань;

– дотримання обмежень господарської діяльності на землях водного 
фонду.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається так як зазначена діяльність передбачена на земельних 

ділянках, за наявними договорами оренди землі.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на атмосферне повітря – викиди вихлопних газів працюючих 

двигунів внутрішнього згоряння будівельної техніки. Обмежується 
короткочасними та тимчасовими викидами нестаціонарних джерел. Викиди 
знаходяться у межах гранично допустимих концентрацій.

Під час експлуатації вплив відсутній. 
Вплив на водне середовище – внаслідок виконання будівельних робіт 

в прибережній частині акваторії у вигляді утворення додаткової мутності. 
Обмежується дотриманням технології виконання будівельних робіт. Мутність, 
що утворюється – значно не перевищуватиме показники природного стану 
водойми.

Під час експлуатації екопарку – скиди господарсько-побутових стоків 
за правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі 
системи каналізації міста. 

Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ. Під 
час виконання будівельних робіт спостерігається вплив на рибні ресурси 
водойми. Обмежується дотриманням технології виконання будівельних 
робіт і дотриманням обмежень проведення будівельних робіт в прибережній 
частині акваторії водойми в період нерестової заборони.

Нове будівництво екопарку призведе до ліквідації рослинного покриву і 
буде негативно впливати на стан флори. На території планованої діяльності 
має бути проведена інвентаризація видів і місцезнаходжень рослин, що 
охороняються державою, а також проведено обстеження зелених насаджень і 
визначено, які дерева знаходяться в аварійному стані і підлягають ліквідації. 
Після завершення робіт з реконструкції парку буде виконано благоустрій 
території. Склад рослинних угруповань та видове різноманіття має бути 
збагачено за рахунок компенсаційних насаджень.

Вплив на геологічне середовище. Проектована діяльність не передбачає 
глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає 
впливи на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та 
не викликає змін існуючих ендогенних й екзогенних явищ природного та 
техногенного погодження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін.).

Вплив на ґрунти – при проведенні будівельних робіт в межах майданчика 
будівництва полягає у забрудненні території пилом при тимчасовому 
складуванні ґрунту виїмки, викидами будівельних машин та механізмів, 
паливо-мастильними матеріалами, сміттям. Під час експлуатації вплив 
відсутній.

Вплив на техногенне середовище. Реалізація проектних рішень не 
вимагає зменшення площ, зайнятих родючим шаром землі, не впливає на 
підземні й наземні споруди, культурні ландшафти, пам’ятки архітектури, 
історичної та культурної спадщини, та інші елементи техногенного 
середовища. Вплив на навколишнє техногенне середовища оцінюється як 
незначний.

Вплив на соціальне середовище. Вплив на соціальне середовище може 
спостерігатись у тимчасовому погіршені умов відпочинку та проведення 
дозвілля мешканців району під час проведення будівельних робіт, а в 
подальшому – покращенні зазначених умов. Проектований екопарк 
забезпечить підвищення комфорту у використанні території парку 
відпочинку, забезпечить задоволення потреб населення та організацію 
культурно-розважальних заходів, відпочинку населення.

щодо технічної альтернативи 2
Джерела потенційного впливу на довкілля за технічною альтернативою 

2 аналогічні технічній альтернативі 1. Відмінність потенційного впливу 
від технічної альтернативи 1 буде вплив на водне середовище, ґрунт та 
атмосферне повітря при облаштуванні суднового ходу. Внаслідок виконання 
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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 зауваження 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 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 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого 
населення та працівників.

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

Площа ДП «Олевський лісгосп АПК» ЖОКАП 
«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» складає 34739,0 га. 

Проведення суцільних санітарних рубок на площі 844,7 га у відповідності 
до Акту поточного лісопатологічного обстеження від 20 серпня 2021 року: 

Копищанське лісництво – 638,0 га;
Кишинське лісництво – 66,0 га;
Сущанське лісництво – 101,0 га;
Корощинське лісництво – 39,7 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

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

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

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні технічній 

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

забудови.

що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

який в подальшому буде використаний для отримання інших 
документів дозвільного характеру, передбачених законодавством, за умови 
що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, 
затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

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

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

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

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

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

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи

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

– лісорубного квитка, з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів.
Технічна альтернатива 1. 
Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок 

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

Технічна альтернатива 2. 
Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок 

здійснюється виключно шляхом створення лісових культур.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на 

території лісового фонду Дочірнього підприємства «Олевський лісгосп 
АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 
підприємства «Житомироблагроліс» (далі 

ДП «Олевський лісгосп АПК» ЖОКАП «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС»), 
яке включає 4 структурних підрозділи – Копищанське, Сущанське, 
Корощинське та Кишинське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах 
Коростенського адміністративного району Житомирської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2

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

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

важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення 
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(дата офіційного опублікування в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

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

господарювання)

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

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

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

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи – підприємця)

час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

діяльності
буде Висновок з оцінки впливу на довкілля

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

що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

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

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

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

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

розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Проведення суцільних санітарних рубок
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на 

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

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

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

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

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

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

біорізноманіття – присутність людей та обладнання на технологічних 
майданчиках; 

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

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

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

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

забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 

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

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

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 

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

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

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

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під 
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з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її провадження. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

провадження даної планованої діяльності (частина 3 статті 11 Закону 
України « Про оцінку впливу на довкілля»)

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

що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається 
Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА

 (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)

нормативних документів, з урахуванням умов організації стоку поверхневих 
вод, висотного положення будівель і споруд.

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

території співпадають з технічною альтернативою 1.
Щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.
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 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 

як для планованої діяльності.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової 

забудови.
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 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 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 
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виробництва тощо)
Птахоферма 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 
(лушпиння соняшника, товщина шару підстилки не менше 10 см) в 
пташниках.

Забій курчат здійснюється на головному проммайданчику 
ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» в м. Нікополь. Доставка і 

відправка птиці проводиться спеціально обладнаним автотранспортом 
відповідно до чинних ветеринарно-санітарних правил для птахівницьких 
господарств і вимогами до їх проектування.

На птахофермі передбачено зонування території:
– виробнича зона (будівлі і споруди для вирощування птахів);
– ветеринарно-санітарна зона;
– зона зберігання кормів. 
Для розміщення птиці на майданчику передбачені 20 пташників 

До складу пташників входять приміщення для утримання птахів, 
електрощитова, тамбур, навіси для охолоджувачів повітря. У пташнику 
застосовано устаткування фірми «Big Hersdsman», Китай та «Roxell»  Бельгія. 

Також, для забезпечення аварійного електропостачання передбачено 
встановлення дизель-генератора KJ POWER KJV385 потужністю 280 кВт, 
що працює на дизельному паливі

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1
Реалізація екологічних обмежень та вимог забезпечується: 
– будівництво і експлуатація птахоферми 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 

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 птахоферми 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 «ПТАХОКОМПЛЕКС 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» 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 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 53264, Дніпропетровська обл., 

Нікопольський р-н, 
с. Першотравневе, вул. Калініна, б. 15. 
контактний номер телефону: 050-480-91-60

(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 – технічне переоснащення 20 пташників на 

території птахофабрики по вул. Курортна, 15 в с. Капулівка, Нікопольського 
району Дніпропетровській області без зупинки виробництва. У експлуатації 
знаходиться 16 пташників та 4 вивільнені для проведення технічного 
переоснащення. Передбачається застосування технології автоматизованої 
тунельної вентиляції приміщення пташників за допомогою торцевих 
вентиляторів та демонтаж дахових вентиляторів. Після поетапного 
технічного переоснащення 20 пташників передбачається виведення 
птахофабрики на збудовану потужність.

Наявна збудована потужність птахоферми складає 789,91 тис. 
посадкових місць. Запланована оборотність стада – 6,5 разів на рік. Річна 
продуктивність після переоснащення складе 5134,415 тис. голів без 
врахування падежу і вибракування. 

Вік птаха однієї посадки – від 1 до 45 днів. Потім курча відправляються на 
забій на головному проммайданчику ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» в 
м. Нікополь. Доставка і відправка птиці проводиться спеціально обладнаним 
автотранспортом відповідно до чинних ветеринарно-санітарних правил для 
птахівницьких господарств і вимогами до їх проектування.

Режим роботи птахоферми – цілодобово, цілий рік. Змінність роботи 
персоналу – одна зміна 8 год. (постійне перебування  персоналу на пташниках 
не передбачається). Кількість обслуговуючого персоналу – 32 працівника.

Для вирощування птаха на території птахоферми розміщено 20 од. 
пташників. Утримання птаха – підлогове, безвигульне. Забій птаха на 
птахофермі не передбачається.

Технічна альтернатива 1. 
Опалення пташників передбачається від газових повітряно-

опалювальних теплогенераторів.
Технічна альтернатива 2. 
Опалення пташників передбачається від твердопаливних котлів  
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1.
Технічне переоснащення пташників передбачається на території 

птахофабрики по вул. Курортна, 15 в с. Капулівка, Нікопольського району 
Дніпропетровській області.

ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський»  прийняло в строкове платне 
володіння і користування земельну ділянку загальною площею 16,2382 га 
(кадастровий номер 1222985500:03:005:0378) за адресою: Дніпропетровська 
обл., Нікопольський район, с. Капулівка, вул. Курортна, 15 (договір оренди 
земельної ділянки від 08.07.2011р. з Нікопольською районною державною 
адміністрацією  та додаткова угода №1 до договору оренди земельної ділянки 
від 08.07.2021року з Покровською сільською радою).

Пташники розміщується на території існуючої птахоферми ТОВ 
«ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ» та з усіх боків межує з землями 
Покровської територіальної громади.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2. 

Територіальна альтернатива не розглядається (об’єкт прив’язаний до 
меж відведеної земельної ділянки, площею 16,2382 га).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість 

збільшення надходжень в державний бюджет при дотриманні екологічних 
та санітарно-гігієнічних нормативів, забезпечення споживачів м’ясом 
свійської птиці.

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

GreenPost

 
(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 «ПТАХОКОМПЛЕКС  
«ДНІПРОВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 36020648

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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Головне — не сполохати Глобальна економіка декарбонізується

ЧЕРКАСЬКИЙ ФОТОГРАФ ПОНАД ДЕСЯТЬ РОКІВ ЗНИМКУЄ ДИКУ 
ПРИРОДУ

У САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ ПОБУДУЮТЬ НАЙБІЛЬШУ У СВІТІ ТЕС НА 
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ

Черкасець понад десять років 
фотографує дику природу. Знайти вдалий 
кадр дикої природи – захоплення, розповів 
Олександр Різник. Найбільше він любить 
знимкувати птахів.

Щоразу Олександр Різник вдягає 
маскувальний костюм, аби не сполохати 
головних героїв своїх світлин.

За 20 років такого захоплення 
Олександр вивчив звички птахів та 
знайшов способи, як підкрастися до 
пернатих, пише «Суспільне».

“Спробувати підманити пташку – 
запис включити і особливо навесні, коли 
йде шлюбний період у птахів, то це гарно 

Нью-йоркська компанія GlassPoint 
побудує в Саудівській Аравії найбільшу 
у світі сонячну теплову електростанцію.  
Об’єкт буде виробляти пару для виробництва 
алюмінію, а не для електроенергії чи для 
підвищення видобутку нафти.

У багатьох місцях промисловість 
використовує вугілля або природний 
газ для створення пари. Але глобальна 
економіка декарбонізується, потребуючи 
відновлюваної енергії для виробництва пари 
й таких речей, як алюміній, літій ті мідь. У 
цьому випадку Saudi Arabian Mining Com-
pany придбає промислову сонячну пару у 
GlassPoint. Нафтопереробний завод бокситів 
використовуватиме його для виробництва 
алюмінію.

Коли будівництво буде завершено, 
1500-мегаватна установка допоможе 
саудівському гірничодобувному 
підприємству досягти цілей сталості, 
знижуючи викиди вуглецю на понад 600 
000 тонн на рік, або на 4% від загального 
вуглецевого сліду.

У GlassPoint стверджують, що сонячна 
пара замінить половину викопної пари, яку 
нині використовує нафтопереробний завод. 
Будівництво такого об’єкта займає місяці, а 
не роки, додали в компанії.

“Уявіть, що ви промисловий користувач, 
і вам потрібно декарбонізувати: чи 
витрачаєте ви сотні мільйонів доларів на 
нові технології? Або ви виділяєте мізерний 
капітал для свого основного бізнесу? 
Сьогодні вони купують газ для виробництва 
пари. Але тепер вони можуть купувати 

спрацьовує”, — розповів фотограф.
Він зазначив, що головне — не 

сполохати, бо ж найцікавіше спіймати їх 
природну поведінку.

За словами орнітолога Максима 
Гаврилюка, найліпше спостерігати за 
птахами у парках. Там вони звикають до 
цікавості людей: “Їх можна побачити з 
близької відстані й краще роздивитися”. 
Розповів, що побачити можна до пів сотні 
видів птахів:

“Щороку з’являються деякі нові види 
птахів. Вони не є новими для нашої 
місцевості. Поступово процес урбанізації 
пристосовується до життя поруч з 

пару на сонячних батареях”, – сказав 
засновник і виконавчий директор GlassPoint 
Род Макґреґор.

За його словами, виробничий процес є 
енергоємним. Промисловість використовує 
величезну кількість пари або тепла. Але 
державні регулятори, акціонери та клієнти 
чинять тиск на тих самих виробників, щоб 
обмежити їхній вуглецевий слід.

Приблизно 74% енергії, що 
використовується в промисловості, містить 
у формі пари або тепла. Хоча компанії 
потенційно можуть використовувати сонячні 
панелі для виробництва електрики, а потім 
використовувати цю електроенергію для 
виробництва пари, вони втрачатимуть 
занадто багато тепла. Сонячна пара набагато 
ефективніша.

GlassPoint використовує дзеркала для 
концентрації сонячної енергії на трубах, 
наповнених водою, щоби створити пару. 
Ця пара або тепло використовується для 
різноманітних промислових процесів. На 
відміну від сонячних панелей, мета полягає 
в тому, щоб відбивати сонячне світло, а не 
поглинати його для створення електричного 
струму. Зазначається, що парова 
електростанція на сонячних батареях має 
бути розташована в межах 10 кілометрів від 
нафтопереробного заводу.

За словами Макґреґора, під час передачі 
пари на нафтопереробний завод утрачається 
лише 1% її. І 55% відбитого сонячного 
світла перетворюється на пару. Сонячні 
панелі перетворюють 12% сонячного світла, 
яке вони вловлюють, на електроенергію. 

людиною”.
За словами психологині Інни 

Лук’янець, таке захоплення, не лише 
знайомство з місцевими птахами. 
Так можна позбутися роздратування, 
тривожності та поліпшити сон. Вона 
зазначила, що цей процес називають 
орнітотерапією:

“Однозначно природа, звуки природи 
впливають позитивно на наш мозок, а 
мозок регулює роботу всього організму і 
він посилає імпульси у всі частини нашого 
організму. Якщо гармонізується робота 
мозку, то гармонізується тоді робота 
всього організму”.

Крім того, площа землі, необхідна для 
будівництва цієї конкретної парогенерованої 
сонячної електростанції, становить 
близько 7 квадратних кілометрів. Сонячна 
фотоелектрична установка потребує 
приблизно вшестеро більше землі.

“Сонячна пара дорожча за газ, — каже 
Макґреґор. — Але це найдешевший спосіб 
отримати тепло без викидів”.

Галузі повинні відповідати вимогам 
світової спільноти та їхніх акціонерів і 
клієнтів. Наприклад, Європейський Союз 
оподатковує компанії на основі вмісту CO2 в 
продукції, яку вони експортують. Компанія 
GlassPoint володіє сонячними полями і 
продає продукцію промисловим споживачам 
за угодами про постачання на 20-30 років.

GlassPoint не бере на себе загальну 
вартість. Як відбувається процес виробництва 
алюмінію: бокситну руду видобувають перед 
її розчиненням у гідроксиді натрію або лугу 
за високої температури й тиску. Після цього 
бокситні руди відокремлюють від глинозему. 
Потім його перетворюють на алюміній за 
допомогою процесу плавки. Перехід від 
бокситів до глинозему є енергоємним і 
призводить до великої кількості викидів.

Якщо сонячна пара може замінити пар, 
що працює на газі, це зменшить промислове 
забруднення. У 2011 році GlassPoint вперше 
встановив парову установку на сонячній 
енергії в Каліфорнії. Потім у 2012 році 
в Амалі, Оман, — систему потужністю 7 
мегаватів. Цей проєкт привів до укладення 
окремого контракту на виробництво 2000 
тонн пари на добу.
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