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ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

З

вертаємо увагу суб’єктів
господарювання щодо змін
в законодавстві стосовно
оцінки впливу на довкілля!

27 жовтня 2020 року набрав
чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03 вересня 2020
року № 117 «Про затвердження
Розміру плати за проведення
громадського обговорення в
процесі здійснення оцінки впливу
на довкілля», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 13
жовтня 2020 року за №1003/35286
та відповідно втратив чинність
наказ Міністерства екології та
природних ресурсів України від 30
травня 2018 року №182.

Згідно Наказу Міндовкілля від 03
вересня 2020 року № 117:
- знижено розмір плати за
проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки
впливу на довкілля, яке проводиться у формі надання письмових
зауважень і пропозицій, на період
дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19),
до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування
карантину;
- передбачено диференціацію
плати за категоріями планованої
діяльності, що визначені статтею 3
Закону України «Про оцінку впливу

на довкілля»;
- визначено різницю між внесеною платою, яку сплачує суб’єкт
господарювання у разі, якщо на
будь-якій стадії розгляду звіту з
оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може
мати значний транскордонний
вплив, та різницю між внесеною
платою, яку сплачує суб’єкт господарювання у разі, якщо на будьякій стадії розгляду звіту з оцінки
впливу на довкілля виявиться, що
планована діяльність може мати
вплив на довкілля двох і більше
областей.
Водночас з метою уніфікації
і підвищення якості проведення
громадського обговорення в про-

цесі здійснення оцінки впливу на
довкілля наказом Міндовкілля від 28
жовтня 2020 року за №214 затверджено Примірну форму Договору проведення громадського
обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля з
яким можна ознайомитися на сайті
Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України.
Крім того, Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів
України на своєму сайті інформує
суб’єктів господарювання щодо
відновлення доступу до справ у
Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля при зміні електронного цифрового підпису. В разі
необхідності відновлення доступу

до зазначеного реєстру, необхідно підготувати та направити до
Міндовкілля відповідний лист. У
листі треба зазначити номери реєстраційних справ, дані старого та
нового електронних ключів. Листи
направляти на поштову адресу
Міністерства: вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, м. Київ,
03035, або на електронну пошту:
info@mepr.gov.ua
Якщо виникли додаткові запитання щодо оцінки впливу на довкілля, звертайтесь до ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»: тел./факс
(0552) 455 255, +380 (96) 013 39 99.
Ми завжди готові прийти до Вас
на допомогу!

ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
УКРАЇНСЬКИМИ ЛІСАМИ

М

іністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України повідомило про основні досягнення в реформуванні лісового
господарства України у 2020 році.
Вже скоро Україна отримає новий стратегічний документ, який
визначатиме головні пріоритети
розвитку лісового господарства на
найближчі 15 років.
У підготовленому Міністерством
захисту довкілля та природних ресурсів України проєкті Державної
стратегії управління лісами України
до 2035 року переглянуто застарілі
підходи до ведення лісового господарства, які в умовах зміни клімату
потребують невідкладних змін.
Серед основних цілей стратегії:
• ефективне управління лісами;
• збереження біорізноманіття;
• адаптоване до кліматичних
змін лісове господарство;
• популяризація професії лісівника;
• забезпечення фінансової стабільності лісової галузі;
• формування сприятливих
умов для активізації розвитку деревообробної та суміжних галузей
економіки України.
За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
Романа Абрамовського, в умовах
кліматичних змін ліси мають надзвичайно важливу роль для подальшої
екологічної, економічної та соціальної стабільності держави. Впровадження заходів стратегії сприятиме
забезпеченню природоохоронного
та економічного потенціалу лісів,
зменшенню їх деградації за рахунок
збільшення площі та продуктивності,
що в результаті покращить стан до-

вкілля і якість життя громадян.
Очікуємо, що у результаті
реалізації Стратегії до 2035 року
Україна матиме:
• лісистість території країни до
18 %;
• загальний запас лісів України
до 2.5 млрд м3;
• збільшення рівня поглинання
вуглекислого газу лісами України;
• збільшення продуктивності та
стійкості лісів;
• зменшення площі лісових
пожеж;

• 100% виявлення лісових пожеж
на ранній стадії;
• оновлений парк протипожежної техніки та відновлення авіа
патрулювання лісів;
• якісні лісові дороги;
• якісну підготовку кадрів для
лісової галузі;
• популяризація використання
лісів для туризму та рекреації;
• створення умов для залучення
коштів бізнесу в розвиток туристичної інфраструктури в лісовій
галузі.

У Міністерстві вже почали реалізовувати тактичні кроки, які теж є
частиною стратегії:
• прозорість та відкритість ринку деревини через запровадження
продажу 100 % усієї необробленої
деревини через онлайн-аукціони на
платформі Prozorro.Продажі;
• створення Лісового порталу, де у відкритому доступі буде
локалізована вся інформація про
ліси України: від матеріалів лісовпорядкування та інвентаризації
до відкритої інформації про елек-

тронний облік деревини від лісу до
кінцевого споживача. Також планується розроблення сервісу для
деревообробників, які направлені
на полегшення здійснення діяльності через максимальну цифровізацію процесів та доступність
інформації.
Детальніше із проєктом Державної стратегії управління лісами
України до 2035 року можна ознайомитися за посиланням https://cutt.
ly/bgQrg58
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

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

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП», код ЄДРПОУ – 43079409.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити
планову діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
21100, Вінницька обл, м. Вінниця,
вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел.
(0432) 504025.
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передбачається:
- розміщення мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER
ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної
установки ДС-50Б для виробництва асфальтобетону, цементно-ґрунтових та
бітумно-ґрунтових сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві
на території Пустовійтівської сільської
ради Роменського району Сумської
області, за межами населеного пункту;
- зміна цільового призначення
земель сільськогосподарського призначення. Нове призначення: землі під
розміщення та експлуатацію основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
- зберігання бітуму у п’яти резервуарах (4 по 50 м3, 1 - 70 м3) та зберігання
бітумної емульсії у резервуарі (50 м3);
- зберігання дизельного палива
в наземному резервуарі об’ємом 30
м3 для живлення пальника мобільної
асфальтобетонної установки;
- встановлення резервуару для
зберігання скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 50 м3 для резервного
живлення пальника мобільної асфальтобетонної установки.
Технічна альтернатива 1
Передбачено розміщення мобільної асфальтобетонної установки
MARINI BETOWER ECO 2000Р, живлення якої забезпечуватиметься за рахунок дизельного палива (як резервний
вид палива може використовуватись
СВГ). Передбачається розміщення
паливних резервуарів для живлення
пальника (1 ємність для дизпалива та
1 ємність для СВГ).
Технічна альтернатива 2
Передбачено розміщення мобільної асфальтобетонної установки
MARINI BETOWER ECO 2000Р, живлення якої забезпечуватиметься виключно
за рахунок дизельного палива. Передбачається розміщення паливного
резервуару для живлення пальника (1
ємність для дизпалива).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 1
Здійснення планованої діяльності
передбачається на земельних ділянках,
що знаходяться на території Пустовій-

тівської сільської ради Роменського
району Сумської області, за межами
населеного пункту.
Кадастрові номери ділянок – 5924187900:04:002:0835,
5924187900:04:002:0836. Передбачена зміна цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення,
загальною площею 3,4 га, на землі під
розміщення та експлуатацію основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 2
Не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Метою планованої діяльності ТОВ
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» є виробництво асфальтобетонних сумішей
для будівництва та ремонту автодоріг.
Соціально-економічна необхідність
планованої діяльності – забезпечення
регіону якісними матеріалами для
будівництва автомобільних доріг,
створення нових робочих місць за
рахунок працевлаштування місцевого
населення із забезпеченням сучасних
умов праці, поповнення місцевого
бюджету податками.
Негативним аспектом здійснення
планованої діяльності буде збільшення вантажообігу у обраному регіоні, а
також стурбованість людей впливом
підприємства на навколишнє середовище, впливом на земельні ресурси.
Слід зазначити, що вилучення
земель сільськогосподарського призначення, відбуватиметься з категорії
несільськогосподарських угідь, які не
відносяться до цінних та не є ріллею,
отже даний фактор не спричинятиме
негативного впливу на соціально-економічне середовище регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,
довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Планованою діяльністю передбачається зміна категорії та цільового призначення земельних ділянок, загальною площею 3,4 га, що знаходиться
на території Пустовійтівської сільської
ради Роменського району Сумської
області, за межами населеного пункту, з метою розміщення мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
BETOWER ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б для виробництва асфальтобетонних сумішей.
Номінальна потужність мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
BETOWER ECO 2000Р, корпорації
FAYAT Group - 160 т/год, 220 тис. т/рік
асфальтобетонних сумішей. Установка
характеризується наявністю сучасного
пилогазоочисного обладнання – рукавними фільтрами сухого типу в кількості
448 шт, загальною площею фільтруючої поверхні 663 м2.
Робота асфальтобетонної установки передбачена на дизельному
паливі (як резервний вид палива може
використовуватись скраплений вуглеводневий газ). У складі установки
передбачається використання п’яти
резервуарів з бітумом, з них чотири
об’ємом 50 м3 кожен та один об’ємом
70 м3, та резервуару з бітумною емульсією об’ємом 50 м3. Річна витрата бітуму – 13200 т, бітумної емульсії – 8400 т.
В рамках планованої діяльності
передбачається розміщення ґрунтозмішувальна установка ДС-50Б,
виробництва ПрАТ «КРЕДМАШ», потужністю - 200-240 т/год, 240 тис. т/
рік ґрунтових сумішей, а також фронтального навантажувача, заправного
пункту та паливних резервуарів для
живлення пальника асфальтобетонної
установки (1 ємність для дизпалива та
1 ємність для СВГ), металообробних
верстатів, зварювального обладнання
та пропан-бутанового різака.
До складу заправного пункту вхо-

дять: два наземні резервуари для
зберігання дизельного палива об’ємом
по 6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні
колонки продуктивністю 40 л/хв кожна.
Для зберігання дизельного палива
для живлення пальника асфальтобетонної установки передбачається
встановлення наземного резервуару
об’ємом 30 м3. Річний обсяг дизельного палива для роздачі на транспорт
та забезпечення роботи мобільної асфальтобетонної установки – 2628,4 т.
У разі використання резервного
палива - скрапленого газу, передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 50 м3, річна витрата СВГ
складатиме 2160 тис.м3/рік.
Режим роботи підприємства – 270
днів/рік.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до
об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та
інші обмеження приведені в діючих
державних екологічних нормативних
документах, будівельних, санітарних і
протипожежних нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел
викидів повинні здійснюватися при
наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(у відповідності з його умовами) та не
перевищувати граничнодопустимих
нормативів;
- відходи, що утворюються на
підприємстві в процесі виробничої
діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо
укладених договорів, для подальшого
зберігання, оброблення, утилізації,
знешкодження, захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних
ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними
санітарно-гігієнічними нормами та
правилами;
- дотримання вимог до організації
санітарно-захисної зони відповідно до
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
(ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення
не повинен перевищувати нормативів
шумового забруднення та вібрації на
межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та дотримання правил пожежної безпеки. Протипожежні
та містобудівні обмеження відповідно
до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та
забудова територій»
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася
на території планованої діяльності та
поряд з нею;
- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня
впливу шкідливих факторів на цій межі;
- використання земельних площ в
межах земельних ділянок, наданих у користування у відповідності з вимогами
чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Передбачено дотримання меж

санітарно-захисних та охоронних зон
інженерних комунікацій та споруд. Інженерна підготовка території включає
планування майданчика, вирівнювання
ґрунтового покриву, у разі необхідності, під опори збірно-розбірного
устаткування; забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок
відповідного інженерного оснащення
ділянки; під’єднання об’єкту до існуючих електромереж та облаштування
штучною мережею освітлення.
Проектні рішення повинні забезпечуватимуть раціональне використання
ґрунту, повинні бути передбачені заходи протидії просіданню, активізації
інших екзогенних процесів, а також
охоронні, відновлювані, захисні та
компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території
включає планування промислового
майданчика та облаштування елементів під необхідні об’єкти для експлуатації комплексної інженерної споруди,
під’їзних доріг і шляхів до об’єкту.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не
передбачається.
Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище
є: місця розвантаження, зберігання,
завантаження, пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні
стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні
установки, місця відвантаження готової
продукції, заправний пункт, живильні
резервуари з дизпаливом і СВГ, металообробний верстат, зварювальне
обладнання та пропан-бутановий різак.
Асфальтобетонна установка має у
своєму складі сучасне пилогазоочисне
устаткування, що відповідає вимогам
стандартів Європейського союзу за обсягами викидів забруднюючих речовин
у атмосферне повітря.
Водне середовище: воду на питні
та санітарно-гігієнічні, виробничі потреби доставлятимуть автоцистернами
згідно договору з іншим суб’єктом
господарювання у резервуари запасу
води, каналізування – встановлення
біотуалетів. Стічних вод у виробничому
процесі не утворюється. Не передбачається скиду стічних вод у водойми та
потрапляння їх у ґрунтові води.
Геологічне середовище: вплив не
передбачається.
Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив
в процесі монтажу устаткування на
бетонні опори, при цьому погіршення показників фізико-механічних
властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Заплановані заходи по охороні ґрунтів від забруднення, в т.ч.
оснащення площадки контейнерами
для побутових і будівельних відходів,
влаштування монолітних основ під
обладнання, які є складовою частиною збірно-розбірного устаткування
асфальтобетонної установки.
Рослинний і тваринний світ та
об’єкти природно-заповідного фонду:
цінних насаджень на земельних ділянках не виявлено, шляхи міграції тварин
відсутні. У зону впливу підприємства
з півночі може потрапити територія
Смарагдової мережі Verkhniosulskyi,
код UA0000051. У такому разі буде
забезпечено планування заходів, які
необхідні для підтримання або відновлення природних оселищ та популяцій
видів природної флори і фауни.
Навколишнє соціальне середовище: забезпечення регіону якісними
матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих
місць за рахунок працевлаштування
місцевого населення із забезпечен-

ням сучасних умов праці, поповнення
місцевого бюджету податками, збільшення вантажообігу у обраному регіоні.
Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури,
історії та культури. Можливий вплив на
сільськогосподарські об’єкти, розташовані у межах СЗЗ підприємства.
Заплановані заходи щодо мінімізації
даного впливу, у т.ч. влаштування
об’їзних шляхів.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічний технічній альтернативі
1, крім цього:
Вплив на атмосферне повітря буде
більшим за рахунок використання виключно дизельного палива.
щодо територіальної альтернативи 1
Ґрунти, земельні ресурси: передачу земель с-г призначення буде
здійснено із земель запасу. Вилучені
землі згідно ст. 22 Земельного кодексу
України належать до несільськогосподарських угідь, отже на етапі вилучення
вже є антропогенно зміненими.
Ландшафт: зміни ландшафту та
необхідність проведення рекультивації
земель не передбачаються.
Навколишнє соціальне середовище: дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня шуму та ГДК забруднюючих речовин на межі житлової
забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
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 з розміщення
мобільної асфальтобетонної установки
MARINI BETOWER ECO 2000 Р та ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б на
земельних ділянках Пустовійтівської
сільської ради Роменського району
Сумської області, загальною площею
3,4 га, за межами населеного пункту,
а також зміна їх цільового призначення, що відноситься до другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля
(згідно п. 2 - зміна цільового призначення земель сільськогосподарського
призначення (якщо нове призначення
відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій
та третій цієї статті) та зміна цільового
призначення особливо цінних земель;
п. 4 - зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного,
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних
родовищ, конденсату, нафти, бітуму
нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного
палива чи продуктів їх переробки на
площі 500 квадратних метрів і більше
або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше та п.11
- споруди для виробництва штучних
мінеральних волокон, виробництво
екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону ч. 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 негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля
відсутні.
Продовження на стор. 3.
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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
Закінчення. Початок на стор. 2.
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 зі 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
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 зауваження і пропо-

зиції, вкажіть унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень та 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
Згідно чинного законодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде:
Висновок з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності ТОВ
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП з розміщення мобільної асфальтобетонної установки MARINI BETOWER
ECO 2000Р та ґрунтозмішувальної
установки ДС-50Б для виробництва
асфальтобетонних сумішей в адміністративних межах Пустовійтівської
сільської ради Роменського району
Сумської області,
(вид рішення, згідно частини 1
статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
що видається Департаментом захисту довкілля та енергетики Сумської
обласної державної адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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
Департамент захисту довкілля та
енергетики Сумської обласної державної адміністрації м. Суми, майдан
Незалежності, 2, 40030, ecoe@sm.gov.
ua, тел. +380 (0542) 63-28-29, Яценко
Олена Анатоліївна.
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)

Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оціки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 «АВТОСТРАДА
ТРЕЙД ГРУП», код ЄДРПОУ – 43079409.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити
планову діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
21100, Вінницька обл, м. Вінниця,
вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел.
(0432) 504025.
(місцезнаходження юридичної
особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» передбачається:
- розміщення мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP
TOWER 3000 та ґрунтозмішувальної
установки ДС-50Б для виробництва
асфальтобетонних сумішей, які використовуються при будівництві та
ремонті автодоріг на території Новопетрівської сільської ради Новоодеського
р-ну Миколаївської обл., за межами
населеного пункту;

- зміна цільового призначення
земель сільськогосподарського призначення. Нове призначення: землі під
розміщення та експлуатацію основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
- зберігання бітуму у п’яти резервуарах (4 по 50 м3, 1 - 70 м3) та зберігання
бітумної емульсії у резервуарі (50 м3);
- зберігання дизельного палива
в наземному резервуарі об’ємом 30
м3 для живлення пальника мобільної
асфальтобетонної установки;
- встановлення резервуару для
зберігання скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 50 м3 для резервного
живлення пальника мобільної асфальтобетонної установки.
Технічна альтернатива 1
Для виробництва асфальтобетонних сумішей передбачено розміщення
мобільної асфальтобетонної установки
MARINI TOP TOWER 3000.
Технічна альтернатива 2
Технічна альтернатива 2 полягає в
розміщенні менш потужної мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
BETOWER ECO 2000Р.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 1
Здійснення планованої діяльності
передбачається на земельній ділянці,
що знаходиться на території Новопетрівської сільської ради Новоодеського
району Миколаївської області, за межами населеного пункту.
Кадастровий номер ділянки –
4824883900:03:000:0033. Передбачена зміна цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення,
площею 4,5 га, на землі під розміщення
та експлуатацію основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підпри-

ємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості.
Місце провадження планованої
діяльності: територіальна альтернатива 2
Не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Метою планованої діяльності ТОВ
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» є виробництво асфальтобетонну, цементно-ґрунтових та бітумно-ґрунтових
сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – забезпечення регіону якісними
матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих
місць за рахунок працевлаштування
місцевого населення із забезпеченням
сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.
Негативним аспектом здійснення
планованої діяльності буде збільшення вантажообігу у обраному регіоні, а
також стурбованість людей можливим
негативним впливом на навколишнє
середовище, впливом на земельні
ресурси.
Вплив від переміщення вантажного
транспорту та викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від
планованої діяльності буде оцінено
додатково.
Слід зазначити, що вилучення земель сільськогосподарського призначення, відбуватиметься з категорії несільськогосподарських угідь (земельні
ділянки кожної категорії земель, які не
надані у власність або користування
громадянам чи юридичним особам), які
не відносяться до цінних та не є ріллею,
отже даний фактор не спричинятиме
негативного впливу на соціально-економічне середовище регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність,

довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Технічна альтернатива 1
Номінальна потужність мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
TOP TOWER 3000 - 240 т/год, 240 тис.
т/рік. Паливо - дизельне, як резервне
розглядається скраплений вуглеводневий газ.
Для зберігання дизельного палива
передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 30 м3. Річний
обсяг дизельного палива для роздачі
на транспорт та забезпечення роботи
мобільної асфальтобетонної установки
– 3311 т.
У разі використання скрапленого
газу для живлення пальника асфальтобетонної установки, передбачається
встановлення наземного резервуару
об’ємом 50 м3, річна витрата СВГ
складатиме 2160 тис.м3/рік.
У складі установки передбачається
використання п’яти резервуарів з бітумом, з них чотири об’ємом 50 м3 кожен
та один об’ємом 70 м3, та резервуару
з бітумною емульсією об’ємом 50 м3.
Річна витрата бітуму – 18000 т, бітумної
емульсії – 8400 т.
Установка характеризується наявністю сучасного пилогазоочисного
обладнання – рукавними фільтрами сухого типу в кількості 400 шт, загальною
площею фільтруючої поверхні 750 м2.
Технічна альтернатива 2
Номінальна потужність мобільної
асфальтобетонної установки MARINI
BETOWER ECO 2000Р - 160 т/год,
220 тис. т/рік Паливо - дизельне, як
резервне розглядається скраплений
вуглеводневий газ.
Для зберігання дизельного палива
передбачається встановлення наземного резервуару об’ємом 30 м3, який
забезпечуватиме живлення пальника
установки. Річний обсяг дизельного
палива для роздачі на транспорт та
забезпечення роботи мобільної ас-

фальтобетонної установки – 2428,4 т.
У разі використання для живлення
пальника асфальтобетонної установки резервного палива - скрапленого
газу, що зберігатиметься у резервуарі
об’ємом 50 м3 його річний обсяг складатиме 2160 тис.м3.
Планованою діяльністю також
передбачається використання п’яти
резервуарів з бітумом, з них чотири
об’ємом 50 м3 кожен та один об’ємом
70 м3 та резервуару з бітумною емульсією, об’ємом 50 м3. Річний обсяг
бітуму – 13200 т, річний обсяг бітумної
емульсії – 8400 т.
Пилогазоочисне обладнання представлене пиловловлюючим блоком
– рукавними фільтрами сухого типу в
кількості 448 шт, загальною площею
фільтруючої поверхні 663 м2.
Площа земельної ділянки, запланованої до зміни цільового призначення
- 4,5 га.
У процесі виробництва асфальтобетону задіяні: ґрунтозмішувальна
установка ДС-50Б, виробництва ПрАТ
«КРЕДМАШ», потужністю - 200-240 т/
год, 240 тис. т/рік, фронтальний навантажувач, заправний пункт, а також
металообробні верстати, зварювальне
обладнання та пропан-бутановий різак.
До складу заправного пункту входять:
два наземні резервуари для зберігання
дизельного палива об’ємом по 6 м3 кожен; дві паливно-роздавальні колонки
продуктивністю 40 л/хв кожна.
Також передбачено влаштування:
парковок технологічного транспорту;
побутового, адміністративного, лабораторного та санітарно-побутового
блоків; вагової; трансформаторної
підстанції; складів інертних матеріалів,
протипожежних резервуарів та резервуарів запасу води.
Воду для використання у виробничих потребах доставлятимуть авПродовження на стор. 4.
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____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Закінчення. Початок на стор. 3.
тоцистернами на підставі договору
постачання води. Максимальний обсяг
водопостачання: 300 м3/добу (10
цистерн на добу), 81 тис. м3/рік.
Вивезення рідких побутових відходів (нечистот) з біотуалетів відповідно
до договору з місцевим комунальним
підприємством, обсягом не більше
0,500 м3/добу, 0,135 тис. м3/рік.
Підключення до електромереж
згідно договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії з АТ "Миколаївобленерго".
Режим роботи підприємства – 270
днів/рік.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до
об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та
інші обмеження приведені в діючих
державних екологічних нормативних
документах, будівельних, санітарних і
протипожежних нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел
викидів повинні здійснюватися при
наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(у відповідності з його умовами) та не
перевищувати граничнодопустимих
нормативів;
- відходи, що утворюються на
підприємстві в процесі виробничої
діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо
укладених договорів, для подальшого
зберігання, оброблення, утилізації,
знешкодження, захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних
ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними
санітарно-гігієнічними нормами та
правилами;
- дотримання вимог до організації
санітарно-захисної зони відповідно до
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
(ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення
не повинен перевищувати нормативів
шумового забруднення та вібрації на
межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання охоронних зон інженерних комунікацій та дотримання правил пожежної безпеки. Протипожежні
та містобудівні обмеження відповідно
до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та
забудова територій»
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася
на території планованої діяльності та
поряд з нею;
- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня
впливу шкідливих факторів на цій межі;
- використання земельних площ в
межах земельних ділянок, наданих у користування у відповідності з вимогами
чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території

включає планування майданчика,
вирівнювання ґрунтового покриву під
опори збірно-розбірного устаткування;
влаштування дорожнього покриття
з плит після проведення монтажних
робіт для забезпечення нормальних
умов маневрування техніки по території згідно затвердженої схеми руху
транспорту; забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок
відповідного інженерного оснащення
ділянки.
Під’єднання об’єкту до існуючих
електромереж відповідно до правил
приєднання електроустановок до
електричних мереж. Монтаж електрообладнання та облаштування промислового майданчика штучною мережею
освітлення проводитиметься відповідно до схеми, а також діючих норм і
правил. Підключення інших необхідних
комунікацій за допомогою тимчасових
інженерних мереж.
Проектні рішення забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту,
передбачені заходи протидії просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані,
захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Передбачено дотримання меж
санітарно-захисних та охоронних зон
інженерних комунікацій та споруд. До
майданчика планованої діяльності запроектовані під’їзні дороги з твердим
покриттям. Організація транспортних потоків буде запланована після
отримання замовлень на поставку
асфальтобетону і погоджена з місцевими органами влади, якщо такі потоки
проходитимуть через населені пункти.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: вплив не
передбачається.
Повітряне середовище: джерелами впливу на повітряне середовище
є: місця розвантаження, зберігання,
завантаження, пересипання сировини; живильний агрегат, транспортерні
стрічки, сушильний барабан, резервуари зберігання бітуму, змішувальні
установки, місця відвантаження готової
продукції, заправний пункт, живильні
резервуари з дизпаливом і СВГ, металообробний верстат, зварювальне
обладнання та пропан-бутановий різак,
автотранспорт.
Асфальтобетонна установка має у
своєму складі сучасне пилогазоочисне
устаткування, що відповідає вимогам
стандартів ЄС за обсягами викидів
забруднюючих речовин у атмосферне
повітря.
Водне середовище: водопостачання на питні та санітарно-гігієнічні та виробничі потреби - за рахунок привозної
води згідно договору з іншим суб’єктом
господарювання, каналізування – встановлення біотуалетів. Не передбачається скиду стічних вод у водойми та
потрапляння їх у ґрунтові води.
Геологічне середовище: вплив не
передбачається.
Ґрунти, земельні ресурси: можливий незначний механічний вплив
в процесі монтажу устаткування на
влаштовані бетонні опори, при цьому
погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься. Заплановані заходи по
охороні ґрунтів від забруднення, в т.ч.
оснащення площадки контейнерами
для побутових і будівельних відходів,
влаштування дорожнього покриття
з плит та монолітних основ під обладнання, які є складовою частиною
збірно-розбірного устаткування асфальтобетонної установки.
Рослинний і тваринний світ та
об’єкти природно-заповідного фонду:
вплив не передбачається, заповідні

об’єкти та зони рекреації в зоні впливу
відсутні, цінних насаджень на території
не виявлено, шляхи міграції тварин
відсутні.
Навколишнє соціальне середовище: забезпечення регіону якісними
матеріалами для будівництва автомобільних доріг, створення нових робочих
місць за рахунок працевлаштування
місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення
місцевого бюджету податками, збільшення вантажообігу у обраному регіоні.
Вплив викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря від планованої
діяльності з урахуванням розсіювання
забруднюючих речовин згідно рози
вітрів буде оцінено додатково.
Навколишнє техногенне середовище: в районі розміщення планованої
діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури. Можливий
негативний вплив на сільськогосподарські об’єкти, розташовані у межах
СЗЗ підприємства. Заплановані заходи
щодо мінімізації даного впливу, у т.ч.
влаштування об’їзних шляхів, віддалених від населених пунктів.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічний технічній альтернативі
1, крім цього:
Вплив на геологічне середовище за рахунок буріння артезіанської
свердловини.
щодо територіальної альтернативи 1
Ґрунти, земельні ресурси: передачу земель с-г призначення у тимчасове
користування буде здійснено із земель
сільськогосподарського призначення.
Ландшафт: зміни ландшафту та
необхідність проведення рекультивації
земель не передбачаються.
Навколишнє соціальне середовище: дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня шуму та ГДК забруднюючих речовин на межі житлової
забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
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 з розміщення
ґрунтозмішувальної установки ДС50Б та мобільної асфальтобетонної
установки MARINI TOP TOWER 3000
на земельній ділянці Новопетрівської
сільської ради Новоодеського району
Миколаївської області, за межами
населеного пункту, загальною площею
4,5 га, а також зміна її цільового призначення, що відноситься до другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля
(згідно п. 2 - зміна цільового призначення земель сільськогосподарського
призначення (якщо нове призначення
відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій
та третій цієї статті) та зміна цільового
призначення особливо цінних земель;
п. 4 - зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного,
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого
у нафті, газу центрально-басейнового
типу, газу (метану) вугільних родовищ,
конденсату, нафти, бітуму нафтового,
скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи
продуктів їх переробки на площі 500
квадратних метрів і більше або об’ємом
(для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше та п.11 - споруди
для виробництва штучних мінеральних
волокон, виробництво екструдованого
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону ч. 3 статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»; 2059VIII від 23 травня 2017 року).
10. Наявність підстав для здійс-

нення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може
зазнати 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 включенню до звіту з ОВД у відповідності зі 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
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 зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень та 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
Згідно чинного законодавства
України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде:
Рішення про провадження діяльності ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП
з розміщення мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER
3000 та ґрунтозмішувальної установки
ДС-50Б для виробництва асфальтобетонних сумішей в адміністративних
межах Новопетрівської сільської ради
Новоодеського району Миколаївської
області,
(вид рішення, згідно частини 1
статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
що затверджується Рішенням сесії
Новопетрівської сільської ради Новоодеського району Миколаївської області.
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)
Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
(вид рішення, згідно частини 1
статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
джерелами, що видається Управлінням екології та природних ресурсів
Миколаївської ОДА.
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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
Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, 54029, м. Миколаїв, пр.
Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua,
тел. +380 512 46-04-27.
(найменування уповноваженого
органу, поштова адреса, електронна
адреса, номер телефону та контактна
особа)
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Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
2020435618
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планованою діяльністю ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» передбачається здійснення діяльності у сфері поводження з
відходами, в т.ч. небезпечними (збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження)
на проммайданчику, розташованому
за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, вул. Леваневського, буд. 85.
В рамках планованої діяльності
планується збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація,
знешкодження відходів, внесених до
Жовтого та Зеленого переліку відходів,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.07.2000 р. №
1120 «Про затвердження Положення
про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів
та їх утилізацією/видаленням і Жовтого
та Зеленого переліків відходів».
Для здійснення планованої діяльності з оброблення, перероблення,
утилізації, знешкодження відходів
передбачається встановлення наступного технологічного обладнання:
- піролізна установка (2 од.);
- комплексна лінія по переробці
полімерних відходів, забруднених упаковок та контейнерів, в т.ч. тара з-під
пестицидів та гербіцидів;
- комплексна лінія по переробці паперових відходів, деревини та виробів з
дерева, тютюнових відходів та відходів
тютюнового виробництва, інших відходів 3-4 класів небезпеки;
- демеркуризаційна установка
Екотром-2У;
- установка масляна мобільна (вакуумна регенерація масла) – УВР-450;
- станція рекуперації фреону з
відокремлювачем мастила;
- апарат для утилізації балонів під
тиском (5 од.);
- установка «Вихрь»;

- обладнання для оброблення,
утилізації та знешкодження відходів
фармацевтичних препаратів методом
інертизації та інкапсуляції;
- установка нейтралізації кислот
та лугів;
- комплексна лінія по переробці
ПЕТФ-пляшки.
Розміщення технологічного обладнання передбачається в існуючій
виробничій будівлі, що знаходиться
у власності ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ».
Користування земельною ділянкою,
на якій планується провадження діяльності, буде здійснюватися на правах
оренди. Площа земельної ділянки –
0,5866 га.
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 38122441, Юридична
адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська,
буд. 38-А, контактний номер телефону:
+38 (097) 296-39-37.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або
прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи-підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи-підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
3. Уповноважений орган, який
забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю,
відділ оцінки впливу на довкілля. 03035,

м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40,
(044) 206-31-50, Тіщенкова Марина
Олегівна.
(найменування уповноваженого
органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
1. Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження
з небезпечними відходами, що видається Міністерством захисту довкілля
та природних ресурсів України
2. Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, що
видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(частина 3 статті 11 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення про провадження
планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний
документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на
довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі

в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються на
дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
не заплановані
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю,
відділ оцінки впливу на довкілля. 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-40,
(044) 206-31-50, Тіщенкова Марина
Олегівна.
(зазначити найменування органу,
місцезнаходження, номер телефону
та контактну особу)
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю,

відділ оцінки впливу на довкілля. 03035,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: ovd@meрr.gov.ua,
тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
Тіщенкова Марина Олегівна.
(зазначити найменування органу,
поштову та електронну адресу, номер
телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 169 аркушах,
без врахування додатків.
__________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої
діяльності)
9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними
Ознайомлення зі Звітом з оцінки
впливу на довкілля можливо щоденно,
крім вихідних, з 20.11. 2020 р.:
- у Виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, 09117, Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого,
15, email: bc_mvk@bc-rada.gov.ua, тел.:
+38 (04563) 5-40-82, (0456) 39-21-59,
представник міської ради.
- та безпосередньо у суб’єкта
господарювання ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», 01004, м. Київ, вул. Пушкінська,
буд. 38-А, +38 (097) 296-39-37, Дзюба
Євген Володимирович.
(найменування підприємства,
установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами,
контактна особа)

ОБМЕЖЕННЯ ОБІГУ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ МОЖЕ БУТИ ВКЛЮЧЕНО
ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Є

вросоюз вітає доповнення
зобов’язань України щодо
обмеження обігу пластикових пакетів та одноразового
пластику до Угоди про Асоціацію з ЄС.
На цьому було наголошено під час 6-го
засідання підкомітету ЄС-Україна з
економічного та іншого секторального співробітництва про повідомляє
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Нагадаємо, що у Верховній Раді
України наразі триває робота над
законопроєктом про обмеження обігу
пластикових пакетів.
Документ має встановити обмеження на використання пластикових
пакетів в роздрібній торгівлі, об’єктах
громадського харчування та сфері
надання послуг. Під заборону також
підпадає і поширення оксорозкладних
пластикових пакетів. Адже їх домішки
допомагають розпадатися пакету на
мікропластик, що легко потрапляє в
довкілля та становить загрозу здоров’ю людини.
Використання пластику вже стало
проблемою світового масштабу. На
сьогодні багато країн відмовилися від
одноразового пластику.
Ще у 2015 році Євросоюз прийняв
Директиву «Про скорочення споживання легких пластикових пакетів».

Згідно із документом до
2025 року має бути значно
знижено рівень використання таких пакетів – до
40 штук на одну людину
за рік.
Крім того, відповідно до прийнятої у 2019
році директиви ЄС щодо
зменшення впливу деяких
пластикових виробів на
навколишнє середовище, з 2021 року у державах-членах Євросоюзу
встановлюється заборона
на продаж деяких одноразових пластикових виробів – таких як пластикові
тарілки, столові прибори,
трубочки для пиття тощо.
У деяких країнах вводиться податок на обіг
поліетиленових пакетів
– щоб значно знизити їх
використання та стимулювати до переходу на альтернативні варіанти.
З чим пов'язані такі
процеси?
Пластикові пакети та загалом
пластикові вироби у складі побутових
відходів становлять справжнє екологічне лихо для планети. Щороку від

пакетів помирає близько 1 млн. птахів
та 100 тис. тварин.
Небезпечним є пластик не лише
для навколишнього середовища, але
і для людини. Викинутий пластик роз-

падається на мікроскопічні шматочки,
які потрапляють у ґрунт та водні шляхи,
а також в організми тварин та продукти харчування.
Тож треба замислитися над тим,

чи варта зручність використання пластикових пакетів того, щоб завдавати
шкоди собі та планеті.
Долучаймося! Збережемо нашу
плането разом!
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ЩО РОБИТЬ ЛІС НАДЗВИЧАЙНО ЦІННИМ ТА ЖИВИМ?

У

сі люблять гуляти у лісі. Особливо зараз, коли листя дерев набуло золотавих
кольорів, а повітря насичене запахом
грибів та опалого листя. І звичайно ж усі
помічали, що у лісі багато повалених, зламаних
чи сухих дерев. Чомусь вважається, що такий ліс
є «захаращеним» і потребує термінової чистки.
Проте це не так.
Як повідомив у себе на офіційній сторінці у
фейсбуці Міністр захисту довкілля та природних
ресурсів України Роман Абрамовський, ліс, який
на перший погляд виглядає «захаращеним», в
рази цінніший за ідеально прибраний, бо має у
своєму складі мертву деревину.
Підтвердженням цього є дослідження Європейської агенції довкілля, яка запевняє, що недоторкані українські ліси зберегли на своїх територіях у 10-20 разів більші об’єми мертвої деревини,
ніж ліси, у яких постійно ведеться господарська
діяльність. Так, за даними EU Environment, станом
на 2010 рік, середній обсяг мертвої деревини в
українських лісах складав 27 м3 на гектар. Рекордсмени за її обсягами – праліси.
«Це є свідченням того, що природні процеси
в лісі – це не безгосподарність. Навпаки, так
званий «господарський підхід» до управління
лісами призводить до того, що вони втрачають
унікальний скарб – мертву деревину. І в той час, як
у ЄС вже давно існують програми, направлені на
збільшення кількості мертвої деревини, в Україні
навпаки, заради «належного санітарного стану в
лісах» мертву деревину – знищують», - повідомив
Роман Абрамовський та назвав 4 основні причини, чому мертва деревина має залишатися в лісі:
Попередження зміни клімату. Під час життя
в деревині зв’язується і накопичується вуглець,
сполуки якого викликають глобальне потепління.
В середньому, загальна кількість вуглецю, накопиченого на одному гектарі лісу, складає близько
150 тонн. Після загибелі дерева, в процесі його
розкладу, вуглець повільно відкладається в ґрунті.
Порятунок від посухи. Маючи губчасту
структуру, мертва деревина під час опадів

стає своєрідним резервуаром для води. В
екосистемах, які постійно перебувають в
посушливих умовах, або ж в періоди спеки,
така властивість мертвої деревини дає лісу
можливість швидше відновлюватись.
Природнє лісовідновлення. Завдяки наявності поживних речовин і води, стовбури мертвої деревини стають майданчиком для росту
великої кількості рослин. У Карпатах можна
спостерігати, як маленькі ялинки зростають на
повалених стовбурах старих ялин.

Притулок для тварин. Мертва деревина є субстратом для численних видів рослин та притулком
для тварин. Залежний від мертвої деревини й
рідкісний жук-олень – найбільший жук Європи,
який занесений не лише до Червоної книги, а й
знаходиться під охороною Бернської конвенції.
Щодо планів Міндовкілля, які спрямовані на
збереження мертвої деревини Роман Абрамовський зазначив, що наразі Міністерство працює
над запровадженням Національної інвентаризації
лісів, у рамках якої будуть пораховані об’єми мер-

твої деревини в українських лісах. Опираючись на
результати, Міндовкілля буде запроваджувати
заходи, які сприятимуть обґрунтованому збільшенню обсягів мертвої деревини.
Із результатами дослідження Європейської
агенції довкілля можна ознайомитись за посиланням https://cutt.ly/bgZKx6p
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України https://menr.gov.ua

ЄВРОПЕЙСЬКІ КОЛЕГИ ВІДЗНАЧИЛИ ПРОГРЕС УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
ДОВКІЛЛЯ ТА КЛІМАТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ

П

рогрес України в питаннях євроінтеграції за останній рік обговорено на
6-му засіданні підкомітету Україна-ЄС з
економічного та іншого секторального
співробітництва.
У рамках засідання європейські колеги
позитивно відзначили прогрес України щодо
імплементації Угоди про Асоціацію в частині
питань охорони навколишнього природнього
середовища та кліматичної політики.
Що зроблено за жовтень 2019 – жовтень 2020
років та на якому етапі Україна наразі?
За цей час у сфері охорони довкілля:
- завершено розробку проєкту плану дій 20212025 до Стратегії державної екологічної політики

України на період до 2030 року. Проведено перший раунд погоджень та громадські консультації.
Прийняття плану очікується до кінця цього року;
- Україна прийняла останню постанову з
пакету необхідних нормативних актів щодо імплементації законів про оцінку впливу на довкілля
та стратегічну екологічну оцінку. На виконання
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» прийнято
постанову Уряду від 23 вересня 2020 р. № 877
«Про затвердження Порядку прийняття рішення
про здійснення транскордонної оцінки впливу на
довкілля»;
- у напрямку реформування системи управління відходами Верховною Радою України прий
нято у першому читанні рамковий законопроєкт
«Про управління відходами». Триває його підго-

товка до другого читання;
- у напрямку збереження біорізноманіття
доопрацьовано проєкт Закону щодо Смарагдової
мережі на імплементацію пташиної та оселищної
директив Європейського Союзу. Розпочато роботу над підготовкою Стратегії з біобезпеки та
біорізноманіття до 2030 року;
- у напрямку запобігання промисловому
забрудненню триває робота над прийняттям
законодавства, що запустить інтегрований дозвіл
на викиди парникових газів. Проєкт Закону «Про
запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення вже схвалений Урядом та
зареєстрований для розгляду в Парламенті;
- у напрямку охорони атмосферного повітря
розроблено форму Програми державного моні-

торингу у галузі охорони атмосферного повітря
для зон та агломерацій, що знаходиться на етапі
погоджень з ЦОВВ.
Щодо охорони водних об’єктів та ресурсів:
- продовжується модернізація і технічне
оснащення двох лабораторій у Вижгороді та Одесі
для запуску системи моніторингу відповідно до
критеріїв Рамкової Водної Директиви;
- підготовлено до затвердження програми
діагностичного та операційного моніторингу вод
для 9 річкових басейнів та програму державного
моніторингу для Азовського і Чорного морів;
- ведетьcя робота з підготовки окремих елементів планів управління для 9 районів річкових
басейнів, відповідно до вимог Рамкової Водної
Директиви ЄС;
- визначено стратегічні напрями розвитку
зрошення та дренажу в Україні на період до
2030 року. Затверджено план заходів щодо їх
реалізації;
- на імплементацію Нітратної Директиви ЄС
доопрацьована та проходить погодження методика визначення зон, вразливих до нітратного
забруднення. Міндовкілля спільно з Мінекономіки
створена робоча група та план дій щодо імплементації Директиви.
У напрямку боротьби та адаптації до глобальної зміни клімату:
- триває підготовка другого Національновизначеного внеску України до Паризької угоди.
Фінальний Звіт експертів знаходиться на завершальній стадії підготовки;
- розпочато розробку Стратегії з адаптації до
зміни клімату;
- зроблено перші кроки до запуску системи
торгівлі викидами парникових газів в Україні. У
2019 році Верховною Радою України прийнято
Закон «Про засади моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів», а у вересні 2020 року усі необхідні постанови для його
імплементації;
- прийнято Закон України «Про регулювання
господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»
та усі необхідні постанови для реалізації Закону.
У цілому ЄС відзначив значний прогрес
України в напрямку євроінтеграції та запевнив
у готовності надавати необхідну підтримку для
реалізації всіх запланованих заходів.
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іністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України за підтримки проєкту
Світового банку «Партнерство заради ринкової готовності в
Україні» (PMR) провело тематичний
семінар для представників підприємств та установ щодо обліку викидів
парникових газів.
За інформацією Міндовкілля, вже з
2021 року визначені Урядом великі і середні промислові підприємства України будуть зобов’язані готувати плани з
моніторингу викидів парникових газів
та щорічно звітувати про викиди.
Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Ірина
Ставчук, на семінарі наголосила, що
запуск системи моніторингу, звітності
та верифікації викидів парникових газів є важливою складовою реалізації
кліматичної політики України.
Проблема зміни клімату стає все
більш актуальною на міжнародному
рівні. Збільшується кількість ініціатив
та приймаються конкретні кроки по
декарбонізації економік. Так, Європейський Союз визначив кліматичну
нейтральність ціллю Європейської
Зеленої Угоди до 2050 року. Крім
того, низка міжнародних фінансових
інституцій відмовляються від підтримки
проєктів, що стосуються викопного
палива. В той же час вуглеємність промислових процесів і транспортування
стає частиною конкурентоздатності
на міжнародних ринках. І ці тенденції
посилюються.
Негативні наслідки кліматичних
змін вже змогла відчути на собі і
Україна. Безсніжна зима та подальша
посуха призвели до масштабних лісових пожеж, а літня аномальна кількість
опадів – до трагедії у Карпатському
регіоні. Відчутні наслідки зміни клімату і для українських фермерів та
сільгоспвиробників, які зазнали суттєвих збитків через посухи та втрату

врожаю.
«Цей рік став рекордним в Україні з
точки зору негативних економічних наслідків від зміни клімату. Тому питання
декарбонізації важливі та актуальні для
країни. Запуск системи моніторингу,
звітності і верифікації викидів парникових газів є важливим елементом в
реалізації кліматичної політики», - розповіла Ірина Ставчук.
Заступник Міністра подякувала
партнерам з проєкту Світового банку

«Партнерство заради ринкової готовності в Україні» (PMR) та усім експертам
за допомогу в реалізації моніторингу,
звітності та верифікації парникових
викидів в Україні та зауважила, що
Міндовкілля робить все можливе,
щоб система запрацювала вчасно та
якомога легше підприємства увійшли
в цей процес.
Саме для надання актуальної
інформації підприємствам та установам, на діяльність яких поширю-

ється система МЗВ, і проведено
практичний семінар. У рамках заходу
детально розглянуто положення нормативно-правових актів, типові форми
стандартного та спрощеного плану
моніторингу; звіт оператора; методичні рекомендації з оцінки викидів
парникових газів за видами діяльності
установок тощо.
Нагадаємо, що 23 вересня 2020
року Кабінетом Міністрів України було
прийнято низку нормативно-правових

актів, що мають забезпечити прозорий
та коректний облік викидів парникових
газів промисловими підприємствами в Україні, а постановою Кабінету
Міністрів України від 25.07.2020 року
№ 614 затверджено положення про
Міндовкілля, відповідно до якого
Міндовкілля виконуватиме функції
уповноваженого органу у сфері моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів.

ЯК ЗБЕРЕГТИ БАЛАНС МІЖ КОРИСТЮ ТА НЕБЕЗПЕКОЮ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН?

Х

імічні речовини вже досить
давно та успішно використовуються в різних сферах суспільного життя – в побуті, медицині, промисловості, сільському
господарстві тощо. Однак несуть в
собі і певну загрозу для здоров’я людей та довкілля.
Майже 30% повідомлень про небезпечні товари на ринку пов'язані з
ризиками, спричиненими хімічними
речовинами. В ЄС очікується, що до
2030 року глобальне виробництво хімікатів подвоїться. Також збільшиться
і використання хімічних речовин, в тому
числі в споживчих товарах.

Як зберегти баланс між користю
та при цьому зменшити негативний
вплив?
У жовтні поточного року Європейська Комісія ухвалила Стратегію ЄС
щодо хімічних речовин, яка є першим
кроком для досягнення нетоксичного
середовища у рамках Європейського
зеленого курсу.
Саме нетоксичне середовище – це
частина амбіцій Комісії щодо нульового
забруднення повітря, води та ґрунту.
Стратегія ж визначає конкретні
дії по забезпеченню використання
переваг хімікатів, але без заподіяння
шкоди планеті, нинішнім та майбут-

нім поколінням.
Серед ключових її ініціатив:
- мінімізація та заміна небезпечних
речовин у всіх продуктах;
- відмова від використання най
шкідливіших хімречовин у споживчих
товарах, таких як іграшки, предмети
для догляду за дітьми, косметика,
миючі засоби, матеріали, що контактують з продуктами харчування, та
текстиль. Небезпечні речовини слід
дозволяти лише у тих випадках, які є
суттєво важливими для суспільства та
за відсутності альтернатив;
- забезпечення доступу виробників та споживачів до інформації про

хімічний вміст та безпечне використання тощо.
У Стратегії передбачено також
вжиття інноваційних та інвестиційних
заходів, які підтримуватимуть хімічну
галузь через «зелений» перехід.
Україна є потужною промисловою
державою, в економіці якої вагому
роль відіграють підприємства хімічного
комплексу. Тому якісне законодавче
регулювання у цій сфері є вкрай важливим та необхідним.
Наразі Міндовкілля спільно з представниками Координатора проектів
ОБСЄ в Україні працюють над законопроєктом, який має комплексно вре-

гулювати питання управління хімічною
безпекою та хімічною продукцією в
Україні. Вже найближчим часом документ буде винесений на публічне
обговорення.
Закон має усунути прогалини,
які сьогодні існують у національному
правовому полі та адаптувати його до
європейського законодавства, запровадити сучасні підходи в управлінні
хімічними речовинами та забезпеченні
хімічної безпеки в Україні.
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua

МІНДОВКІЛЛЯ ІНІЦІЮЄ РОЗРОБКУ КОДЕКСУ СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ ОРЕНДИ
ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ РИБНОГО
АКВАКУЛЬТУРИ
ГОСПОДАРСТВА

О

станні роки в Україні простежується тенденція до
зниження ефективності
функціонування рибогосподарської галузі. Основною причиною цього є багаторічна відсутність
ефективного управління.
Серед ключових проблем галузі:
нераціональне використання
водних ресурсів і водних біоресурсів;
зарегульовані процедури отримання права на ведення аквакультури та промислового рибальства;
застаріла нормативно-правова
база та розпорошеність законодавства;
нерівний доступ до спільного
обмеженого ресурсу й наявність

незаконного, непідзвітного, неконт
рольованого рибальства.
«Для розв'язання цих ключових
проблем та встановлення чітких та
прозорих правил у рибному господарстві Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України досліджує проблематику галузі,
проводить консультації з експертами
та вивчає дослідження українських
аналітичних центрів. Це дозволить
виважено підійти до реформи», - повідомив Міністр захисту довкілля та
природних ресурсів України Роман
Абрамовський.
Саме тому Міндовкілля створює
робочу групу для розробки Кодексу
ведення відповідального рибного

господарства України.
Одним із ґрунтовних досліджень, яке допоможе у розв’язанні
ключових проблем рибогосподарської сфери, стане Зелена книга
Офісу ефективного регулювання BRDO “Аналіз рибної галузі в
Україні”.
«Прийняття Кодексу відповідального ведення рибного господарствау 2021 є стратегічним кроком.
Документ дозволить запровадити
європейське законодавство та встановить чіткі та прозорі правила у рибогосподарській сфері», - зауважив
заступник Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

В

ерховна Рада України прийняла у другому читанні Закон
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо уточнення порядку передачі в
оренду водних об'єктів у комплексі з
земельними ділянками».
Документ уточнює положення
Водного та Земельного кодексів, що
стосуються оренди водних об’єктів у
комплексі з земельними ділянками.
Донедавна, для того, щоб узяти
в оренду водний об’єкт треба було
укладати два договори: договір оренди
водного об’єкта та договір оренди землі. Така ситуація створювала необґрунтовані перешкоди у процедурі передачі
водних об’єктів у оренду та порушувала
права громадян і юридичних осіб.
Ухвалений Закон:
- ліквідує колізії окремих положень
статті 51 Водного кодексу України
щодо передачі в оренду водних об’єк-

тів у комплексі із земельною ділянкою
під ними;
- сприяє спрощенню процедури
укладення договорів оренди водних
об’єктів, збільшенню кількості орендарів водних об’єктів;
- сприяє оптимізації виробництва
та збільшення видобутку рибної продукції;
- гарантує стабільність надходжень
до Державного бюджету України від
діяльності сільгосптоваровиробників
України;
- посилює захист прав сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які
використовують у своєму виробництві
зрошувальне землеробство та здійснюють спеціальне водокористування.
Детальніше із матеріалами законопроєкту можна ознайомитися на сайті
Міндовкілля.
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УКРАЇНСЬКИЙ РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ СЕКТОР ПОТРЕБУЄ НЕВІДКЛАДНОЇ
РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЙ

М

іністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України наголошує на важливості
невідкладного реформування рибогосподарської галузі, яка через
багаторічну відсутність ефективного управління потерпає від низки
проблем. Для досягнення намічених цілей є важливим експертна та
міжнародна підтримка, обмін досвідом та впровадження інновацій у
сфері сталого розвитку рибальства.
Однією із таких експертних підтримок стане Зелена книга Офісу
ефективного регулювання BRDO
“Аналіз рибної галузі в Україні”.
Міністерством коротко поінформовано про роботи, які наразі
тривають у у цьому напрямку:
• Наразі Україна здійснює підготовку законопроєкту щодо впровадження правил для внутрішнього
ринку, спрямованих на покращення
простежуваності водних біоресур-

сів. Оновлені правила сприятимуть
посиленню боротьби з ННН рибальством (незаконне, непідзвітне та
неконтрольоване).
• Міндовкілля розпочало роботу над:
- переглядом штрафів за порушення правил рибальства;
- приєднанням України до міжнародної Угоди про заходи держави
порту;
- законопроєктом про спрощення процедури оренди водних
об'єктів.
• Прийняття Кодексу відповідального ведення рибного господарствау 2021 є стратегічним кроком. Документ дозволить запровадити європейське законодавство та
встановить чіткі та прозорі правила
у рибогосподарській сфері.
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України
https://menr.gov.ua

ДОСЛІДЖУЄМО УКРАЇНСЬКІ РІЧКИ НА ВМІСТ
СПЕЦИФІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

М

іністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України активно впроваджує
європейські стандарти в
управління водними ресурсами. Одним із важливих кроків для цього є

запровадження сучасного державного
моніторингу вод відповідно до вимог
Водної Рамкової Директиви ЄС.
Дані такого моніторингу є основою для розробки планів управління
річковими басейнами та формування

і реалізації ефективної й послідовної
водної політики.
На сьогодні хімічний стан масивів
поверхневих вод визначається відповідно до затвердженого Міністерством переліку із 45 забруднюючих
речовин. Однак кожний річковий
басейн має свою особливість і свої
власні нетипові для інших річкових
басейнів специфічні забруднювачі. До
них належать пестициди, інсекциди,
стійкі органічні забруднювачі, фармацевтичні препарати, важкі метали,
наркотики тощо.
Для визначення таких специфічних
забруднюючих речовин та правильного
діагностування стану річкового басейну і потрібен скринінг як важливий
елемент сучасного моніторингу вод.
У жовтні цього року у басейні Дніп
ра відібрано 27 зразків поверхневих
вод та 5 зразків біоти і донних відкладів.
Зразки будуть проаналізовані на предмет виявлення специфічних забруднювачів, характерних для басейну Дніпра.

Дослідження одночасно проводитимуться:
однією з найкращих лабораторій
Європейського Союзу – лабораторією
Інституту навколишнього середовища
(Словаччина);
українськими провідними лабораторіями моніторингу вод Західного
та Східного регіонів.
«Завдяки співпраці Міністерства та
проєкту EUWI+ у басейні Дніпра вперше
проведено скринінг забруднюючих
речовин, результати якого покажуть
реальний хімічний стан вод басейну
Дніпра. У подальшому ці дослідження стануть основою для проведення
діагностичного моніторингу у басейні
Дніпра та формування переліку басейнових специфічних забруднювачів»,
- повідомив Роман Абрамовський.
На думку очільника Міністерства,
такі дослідження мають бути проведені в усіх основних річкових басейнах
країни. Це стане підґрунтям подальшої
сучасної діагностики водойм України та

•
•

на основі реальної картини дозволить
розробити дієві програми діагностичного моніторингу відповідно до Водної
рамкової Директиви ЄС.
Нагадаємо, що за підтримки Координатора проектів ОБСЄ та Глобального екологічного фонду скринінг
вже проведено у басейнах Сіверського
Дінця та Дністра.
На підставі результатів досліджень
було сформовано та включено до програм діагностичного моніторингу:
для басейну Дністра – перелік із 18
басейнових специфічних показників
(10 синтетичних речовин та 8 важких
металів);
для басейну Сіверського Дінця –
перелік із 17 басейнових специфічних
показників (9 синтетичних речовин, 7
важких металів та 1 показник сольового
складу).
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України https://
menr.gov.ua

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Пропонуємо розміщення публікацій екологічного спрямування у двох друкованих засобів
масової інформації – газетах, загальнодержавного значення:

- «EMGROUP DIGEST» - «НОВА ХВИЛЯ»
n наклад - 1000 примірників;
n періодичність видання - 2 номери на місяць;

n формат - 8 листів, А3;
n розповсюдження - безкоштовне.

При розміщенні Повідомлення про плановану діяльність і оголошення
про проведення громадських слухань по ОВД, розповсюдження
газет буде відбуватись в місці здійснення планованої діяльності.

НЕСТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
3/8 А3 kvadro – 1500 грн
1/8 А3 vert або 1/8 А3 gorizont –
восьма частина полоси – 500 грн

СТАНДАРТНІ РЕКЛАМНІ БЛОКИ
Ви можете обрати один із можливих
модулів в газеті форматом А3,
1/1 А3 – ціла полоса – 4000 грн
1/2 А3 – половина полоси – 2000 грн
1/4 А3 – чверть полоси – 1000 грн
1/8 А3 – восьма частина – 500 грн
1/16 А3 – шістнадцята частина – 250 грн

Всі ціни вказані без врахування ПДВ, можливе надання даних послуг з урахуванням ПДВ. Свідоцтво про державну реєстрацію буде надано по запиту. Умови оплати: 100% передоплата.

Реєстраційне свідоцтво КВ №24438-14378Р від 04.06.2020

Запрошуємо Вас стати нашим рекламодавцем на зручних партнерських умовах.

ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
73000, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 90 А;
тел/факс: (0552) 455-255;
моб. (067) 558-64-41;
e-mail: digest@emgroup.net.ua
www.emgroup.net.ua

Шановний партнер!
Реквізити нашої компанії:
ТОВ «ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП»
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м. Херсон, вул. О. Гончара , 9, офіс 302-303
Поштова скринька: 73003, м. Херсон, а.с. № 155
e-mail: ks.office@emgroup.net.ua
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