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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

26.05 ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ, ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
СКИДІВ ТА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Коли: 26 травня 2020 р., 14:00 - 16:30

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

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

Спікери: 
МАКСИМ СОРОКА, PhD з екологічної безпеки, науково-технічний радник проекту «Чисте повітря для України», еколог з понад 10-ма 
роками досвіду інструментальних вимірювань та екологічного моніторингу довкілля.
ОЛЕКСАНДР КАРПЕНКО, голова комітету екологічного моніторингу ПАЕУ

Тривалість: 2-2,5 години

Вартість участі: 1100 грн/особу.

Вартість за умови участі від двох представників компанії: 900 грн/особу

Контакти: Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com

Коли: 28 травня 2020 р.
Місце проведення: м. Львів

В рамках заходу буде проведено ряд конференційних секцій, присвячених тематиці сучасних технологій буріння й інтенсифікації притоку, 
а також правових, економічних та політичних умов діяльності нафтогазової галузі в Україні.

Програма щорічних нафтогазових технологічних конференцій «Ньюфолк НКЦ» включає участь власників, керівників та провідних фахівців 
(технічних директорів, головний геологів та інженерів) найбільших сервісних і видобувних компаній Канади, США, Великобританії, 
Німеччини, Нідерландів, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, Білорусі, Казахстану та України.

Контакти: https://forms.gle/u8gXW5Qft8ifQFY88

28.05 КОЛТЮБІНГА. ГРП. БУРОВІ СЕРВІСИ. ГЕОФІЗИКА. СКЕРОВАНЕ БУРІННЯ
VІI міжнародна конференція

15.06 ОВД В УКРАЇНІ: бізнес-держава-експерти-суспільство

Коли: Дискусія відбудеться після завершення карантину, точну дату повідомимо додатково!
Місце проведення: м. Київ, вул. Урицького 35, 1 поверх, кімната 103
Спільно на платформі ПАЕУ ми попрацюємо, щоб:
- проаналізувати «вузькі місця» закону на реальних прикладах (виступи екологів діючих 
підприємств та експертів ПАЕУ)
- проаналізувати  статистику по звітах (аналіз від експертів та науковців)
- випрацювати пропозиції, які спрямовані на усунення недоліків Закону ОВД

Контакти:  0 800 214 899, liudmyla@ecolog-ua.com

Суспільний діалог

29.05 ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОУ

Коли: 29 травня 2020 р.

Чому інтенсив-курс?
Ми прагнемо надати максимум корисної практичної інформації
Тривалість онлайн-лекції: 2,5 години
Обсяг курсу: 6 годин

Вартість: 2300 грн/особу.

Контакти:  Інна Сінєнко, 073-305-8016, event@ecolog-ua.com

Інтенсив-курс підвищення кваліфікації

УКРАЇНЦІ ЗНОВ ЗМОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ЗАЛІЗНИЦЕЮ ТА 
ЛІТАКАМИ

Кабмін затвердив графік запуску 
транспортного сполучення в Україні. 
Як повідомив міністр інфраструктури 
Владислав Криклій у своєму Tele-
gram-каналі, відповідне рішення було 
ухвалене на сьогоднішньому засіданні 
уряду.

«Регіони України, в яких за останні 7 
днів на 100 тисяч населення налічується 
в середньому менше 12-ти нових випадків 
COVID-19, середня кількість ПЛР та 
ІФА тестувань становить більше 12-ти, а 
завантаженість ліжок в лікарнях, куди 

госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, 
складає менше 50%, можуть послабити 
протиепідеміологічні заходи та поступово 
відновлювати роботу транспорту», - написав 
він. 

Криклій зазначив, що з 22 травня 
будуть відновлені регулярні та нерегулярні 
пасажирські перевезення автобусами та 
маршрутками в міському, приміському, 
внутрішньообласному та міжнародному 
сполученні. 

Також з 25 травня будуть запущені 
перевезення пасажирів у метро, а з 1 червня 

— залізничні пасажирські перевезення 
в міському, регіональному, далекому 
внутрішньому і міжобласному сполученні. 

«З 1 червня — міжобласні пасажирські 
перевезення автомобільним транспортом. 
З 15 червня — прийняття та відправлення 
повітряних суден, що виконують пасажирські 
перевезення авіаційним транспортом», - 
зазначив міністр. 

Також Криклій зазначив, що обов’язкова 
вимога для мандрівників — масковий режим, 
температурний скринінг працівників, 
постійна дезінфекція транспорту.

Коли відновлять роботу усі виду транспорту розповів міністр інфраструктури

З 25 ТРАВНЯ ВІДКРИЮТЬ 
МЕТРО І ДИТСАДКИ

Уряд ухвалив рішення про послаблення карантину з 22 і 25 
травня. Про це повідомила прес-служба Кабміну.

У тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають 
встановленим МОЗ критеріям відновлюється робота громадського 
транспорту. З 25 травня має бути відновлена робота метрополітену, 
а також дитячих садків.

«Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. 
Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки 
епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. Наголошую лише 
за умов, що в усіх областях епідеміологічна ситуація буде дозволяти. 
При цьому будуть локальні обмеження, рішення щодо яких будуть 
прийматися спільно з місцевою владою, щоб не експортувати вірус 
по цілій країні. Це і є модель адаптивного карантину», - зазначив 
Прем’єр-міністр Шмигаль.

В уряді наголошують, що послаблення відбуватиметься лише у 
тих регіонах, де це дозволяють показники. Зокрема, захворюваність 
на COVID-19 має становити не більше 12 випадків на 100 тисяч 
населення, а заповненість лікарень не повинна перевищувати 
більше 50%.
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ЕКСПЕРТ: УКРАЇНА ВІДВЕРТАЄТЬСЯ ВІД ЄВРОПИ І ЗУПИНЯЄ 
«ЗЕЛЕНИЙ» ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД

Останні дії та ініціативи уряду у сфері 
відновлювальної енергетики свідчать 
про те, що Україна практично припиняє 
«зелений» енергетичний перехід та порушує 
усі взяті на себе зобов’язання у цій сфері. 
Про це у своїй колонці на Економічній 
правді написав співзасновник Української 
асоціації відновлюваної енергетики Ігор 
Тинний.

«Слід визнати факт: розвиток ВДЕ 
повністю зупиняється, група “Приват” з 
колегами домоглися свого. Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль декларативно повідомив 
нам на початку зустрічі, що підтримує 
зелену енергетику, але потім на практиці 
більше двох годин ми обговорювали як її 
зупинити», - пише експерт.

Він стверджує, що домовленостей між 
урядом та інвесторами у відновлювальну 
енергетику досягти не вдалося.

«Підсумок: усі pre-PPA по сонячній 
енергетиці припиняють свою дію з 1 липня 
(через 40 днів). Хто не встиг побудувати 
свої об’єкти - втратять все. Раніше 
витрачені десятки мільйонів доларів 
на девелопмент, мережі, проєктування, 
купівлю землі і тд - все списується на 
збитки», - пише Тинний.

При цьому для вітрових електростанцій 
умови кращі, стверджує він.

«Для вітростанцій істотно кращі 
умови. Передбачається можливість 
добудувати розпочаті об’єкти весь 2021 
рік і з невеликим 5% зниженням тарифу 
- весь 2022 рік. Тобто, ще 2.5 роки», - додав 
експерт.

Нагадаємо, йдеться про наміри уряду 
скасувати “зелений” тариф для виробників 

енергії з відновлювальних джерел і 
змінити деякі правила ринку. Днями т.в.о. 
міністра енергетики і захисту довкілля 
Ольга Буславець заявила, що перемовини 
з інвесторами щодо цього вже завершено. 
За її словами, міністерство озвучить 
інвесторам своє рішення на цьому чи 
наступному тижні.

Уявіть собі зупинку очисних споруд на 
каналізаційних стоках Києва. Практично 
те саме відбудеться при зупинці біогазових 
станцій. Закінчиться така зупинка 
перекритими дорогами, протестами 
місцевого населення і новими епідеміями. А 
до цього все йде, оскільки з такими низькими 
платежами, як протягом останніх трьох 
місяців, операційну діяльність біогазові 
станції вести не можуть.

Вважаємо за необхідне врахування цього 
факту для забезпечення стабільної оплати 
«Гарантованим покупцем» електроенергії 
від різних об’єктів на ВДЕ.

ЯК ЗАПУСТИТИ БІОМЕТАН

В Біоенергетичній асоціації України 
розроблено проєкт закону щодо 
стимулювання розвитку виробництва і 
споживання біометану.

В ньому:
- вводиться визначення терміну 

«біометан» - біометаном вважається 
біогаз, що за своїми фізико-технічними 
характеристиками відповідає стандартам 
на природний газ для подачі до 
газотранспортної та газорозподільної 
системи або для використання в якості 
моторного палива;

- створюється державний реєстр для 
обліку виробництва і споживання біометану;

- встановлюється зелений тариф на 
електроенергію з біометану на тому ж рівні, 
що для електроенергії з біогазу: 0,124 євро за 
кВт∙год;

Підсумовуючи: Україна, з її потужним 
аграрним сектором, має чудові передумови 
для розвитку біогазових та інших 
біоенергетичних технологій. Проте, якщо 
не вивести цю галузь зі штучної кризи, в 
якій вона зараз знаходиться, ми можемо її 
втратити, поставивши під загрозу зміцнення 
екологічної безпеки нашої країни.

Георгій Гелетуха, голова правління 
Біоенергетичної асоціації України, член 
правління громадської спілки Global 100 RE 
Ukraine

БІОГАЗОВІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Біогазові технології для виробництва 
електроенергії динамічно розвиваються в 
світі і їхня сумарна встановлена електрична 
потужність в 2018 р. склала біля 18 ГВт.

Випереджаючими темпами в світі 
розвивається виробництво і споживання 
біометану – біогазу, доведеного до якості 
природного газу. В 2019 світове виробництво 
біометану перевищило 5 млрд м3/рік з 
середнім темпом зростання 13%/рік.

Потенціал виробництва біогазу в 2018 
році в Україні оцінювався у 7,8 млрд м3 
СН4 на рік. Це близько 25% споживання 
природного газу. Проте цей потенціал 
практично не використовується. На початок 
2020 року в країні експлуатувалося всього 
170 МВт електростанцій на біомасі і біогазі. 
З них 83,9 МВт на біомасі, 86,1 МВт на 
біогазі. Це склало 2,7% від усіх потужностей 
на ВДЕ без великої гідроенергетики.

На жаль, можна констатувати, що 
«Національний план дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року» в 
частині введення електрогенеруючих 
потужностей на біомасі і біогазі 
провалено – замість нинішніх 170 МВт 
планувалося мати 950 МВт (660 МВт на 
біомасі і 290 МВт на біогазі).

ПРО ПЕРЕВАГИ БІОГАЗУ

Біогазові установки це, в значній 
мірі, підприємства з переробки 
сільськогосподарських, промислових та 
муніципальних відходів. Їхній розвиток – це 
питання санітарної і техногенної безпеки.

Також це важлива складова циркулярної 
економіки і сталого розвитку, потужний 
чинник скорочення викидів парникових 
газів. При сумарній виробці біогазовими 
установками електроенергії на 247,4 млн 
кВт∙год в 2019 р., скорочення викидів 
парникових газів склало понад 300 тис т 
СО2 екв./рік.

Ще одна перевага електростанцій на 
біомасі та біогазі – створення великої 
кількості нових робочих місць та розвиток 
місцевої економіки як додаткових джерел 
надходжень для місцевих бюджетів. 

Саме біоенергетика створює найбільшу 
кількість робочих місць на 1 МВт∙год 
виробленої електроенергії з ВДЕ, в тому 
числі значну частину з них в суміжних 
областях (заготівля сировини і біопалива, 
машинобудування, логістика).

Особливу актуальність біогазові і 
біоенергетичні технології набувають в період 
засухи і масових пожеж, які ми спостерігаємо 
в цьому році, оскільки використовують в 
якості сировини і палива, якраз ті лісові та 
аграрні відходи і залишки, які призводять до 
масових пожеж.

Біогазові технології є також одними з 
найбільш раціональних способів переробки 
сільськогосподарських відходів в органічні 
добрива. Обсяги внесення органічних добрив 
в Україні зменшилися в понад 20 разів: з 
6,21 т/га в 1990 р. до 0,28 т/га в 2018 р.

Внесення на поля збродженої органіки з 
відходів і залишків сільськогосподарського 
виробництва, харчової промисловості 
дозволило б компенсувати зменшення 
внесення гною внаслідок падіння поголів’я 
тварин в Україні.

ЯК БІОГАЗУ ВИЖИТИ В 
НИНІШНІХ УМОВАХ

Всі загальні проблеми неплатежів в 
секторі ВДЕ в рівній мірі відносяться і до 
біогазу. Більше того, проєкти на біогазі і 
біомасі, на відміну від безкоштовних вітру, 
сонця і гідроресурсів, мають сплачувати за 
сировину і паливо. Тому в умовах суттєвих 
затримок з розрахунками за зеленим 
тарифом біоенергетичні проєкти не здатні 
не тільки обслуговувати кредити, а й 
закуповувати необхідну сировину і паливо. 
Це ставить їх на межу закриття.

Ситуація в біогазовому секторі критична. 
Адже більшість біогазових станцій 
працюють, в першу чергу, як очисні споруди 
і мають функціонувати в режимі 24/7/365. 
Жом, барда, послід, гній, активний мул з 
очисних споруд, тверді побутові відходи, 
стічні води є відходами виробництва та 
споживання. Їхня переробка - це питання 
екологічної безпеки.

Буславець вважає, що ГЕС сприяють покращенню стану довкілля

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ В УКРАЇНІ ПОДОРОЖЧАЛА НА 7%
Середньозважена ціна купівлі-

продажу електричної енергії на ринку «на 
добу наперед» за 20 днів травня 2020 року 
становить 1 348,80 грн/МВт.год (без ПДВ). 
Це на 7,68% вище, ніж за 20 днів квітня, 
та на 6,62% вище, ніж за квітень в цілому. 
Про це йдеться в результатах моніторингу 
ринку, який проводить ДП «Оператор 
ринку».

На внутрішньодобовому ринку 
середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії за 20 днів травня становить 
1 258,33 грн/МВт.год. (без ПДВ). Це на 

1,17% вище за ціну аналогічного періоду 
квітня та на 2,42% вище, ніж за квітень в 
цілому.

Обсяги купівлі-продажу електроенергії 
на ринку «на добу наперед» протягом 20 
днів травня були на 10,07% меншими, 
ніж в аналогічному періоді квітня, та 
становили 1 732 145 МВт.год.

На внутрішньодобовому ринку 
загальний обсяг купівлі-продажу 
електроенергії за 20 днів травня 2020 
року збільшився на 89,28% і становить 526 
833,70 МВт.год.

НОВИЙ МЕХАНІЗМ ПСО ДІЯТИМЕ ТИЧАСОВО

Механізм ПСО, ухвалений Кабінетом 
міністрів 20 травня, - це тимчасове рішення, 
яке буде діяти до моменту запровадження 
фінансового механізму ПСО. Про це ідеться 
у заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України.

“Його потрібно було ухвалити через 
складну ситуацію в енергетичній галузі. 
Проект фінансового механізму ПСО, 
погоджений з Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства, доопрацьовується 
Мінекоенерго і готується до ухвалення. 
Однак запровадження фінансової моделі 
ПСО потребуватиме внесення Верховною 
Радою змін до Податкового кодексу. Без 
цих змін перейти на нову модель ПСО буде 
неможливо”, - зазначають у відомстві.

Мінекоенерго запевняє, що буде й 
надалі проводити необхідні консультації 
з Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства та іншими міжнародними 
партнерами і враховувати їхні рекомендації 

відповідно до міжнародних зобов’язань 
України.

Як відомо, 19 травня під час засідання 
Антикризового енергетичного штабу у 
Мінекоенерго було презентовано проєкт змін 
до публічних спеціальних обов’язків (ПСО) 
Енергоатому.

Ці «зміни передбачають зменшення частки 
продажу електроенергії «Енергоатомом» в 
рамках ПСО з 85% до 80%, виведення ГАЕС з 
механізму ПСО і перегляд цінових обмежень 
на продаж електроенергії ДП «Гарантований 
покупець», надання підприємству дозволу 
купувати і продавати електроенергію за 
двосторонніми договорами», йшлося у 
повідомленні уряду.

В свою чергу Енергетичне співтовариство 
заявило, що процес встановлення нових 
спеціальних обов’язків для «Енергоатому» 
був непрозорим, незаконним і таким, що не 
відповідає зобов’язанням, які Україна взяла 
на себе. 

Зміни до механізму публічних спеціальних обов’язків (ПСО), які були ухвалені 20 травня 2020 року, будуть діяти тимчасово
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Редакція неодноразово надсилала 
інформаційні запити до Мінекоенерго 
з проханням пояснити причини 
«блокування» дозвільних документів для  
підприємств різної форми власності, проте 
чіткої відповіді ми так і не отримали.

Зважаючи на таке ігнорування 
засобів масової інформації та суспільний 
резонас, ми  були змушені звернутися 
до Національної поліції України із 
заявою про факт порушення службовими 
особами Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України встановленої 
Законом України «Про оцінку впливу 
на довкілля» процедури та строків 
здійснення оцінки впливу на довкілля 
відсутності опублікованих висновків про 
оцінку впливу на довкілля за наступними 
реєстраційними справами:

20198144306, 20195203653, 20197124076, 
20197294185, 20197174118, 20198144300, 
20198144301, 2019212757, 2019784013, 
20195223677, 20195223676, 20197164095, 
20197254172 ,20197224138, 20196203918, 
2019884274, 20198214360, 20197124069, 
20197124073, 20195233698, 201811292270, 
20197254175, 201972244136, 20197314212, 
20198134291, 20197224144, 20198144219, 
20197234150, 20194933712, 20199114493, 
20197154083, 20197154082, 20196213922, 
20199104479.

Нагадаємо,  GreenPost неодноразово  
писав про порушення екологічного 
законодавства чиновниками Мінекоенерго 
в своїх попередніх спецрозслідуваннях. 

Внесення даних про Марину 
Тіщенкову до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення 
також означатиме, що у неї не буде права 
перебувати на державних посадах.

Із цих причин редакція GreenPost 
направила відповідні звернення прем’єр-
міністру України Д. Шмигалю та в.о 
міністру енергетики та захисту довкілля 
О.Буславець щодо перебування на посаді 
вищезазначеної особи.

Але на цьому історія із Міненерго не 
завершена. Як з’ясувалося, повноваження 

ТОП-ЧИНОВНИКУ МІНЕКОЕНЕРГО ВРУЧЕНО 34 ПРОТОКОЛИ 
ПРО КОРУПЦІЮ

Вперше з моменту дії ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля» правоохоронними 
органами складено протоколи про 
корупцію на чиновника Міністерства 
енергетики та захисту довкілля.

Саме це відомство відповідає за 
видачу підприємствам висновків із оцінки 
впливу на довкілля, але протягом кількох 
останніх місяців гальмувало видачу 
документів для 34 українських 
підприємств.

Як стало відомо, протоколи вручено 
начальнику Управління оцінки впливу 
на довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки Марині Тіщенковій, підрозділ 
якої відповідає за безперебійну роботу 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та своєчасну видачу документів.

Щоправда, якраз вчасного надання 
висновків з оцінки впливу на довкілля не 
відбувалось з моменту її призначення на 
посаду.

Зараз чиновниці загрожує штраф 
у розмірі від 3400 до 6800 гривень за 
кожне виявлене порушення встановленої 
законодавством процедури та строків 
здійснення оцінки впливу на довкілля 
(стаття 1729-2 КУпАП).

Враховуючи, що даний вид 
правопорушення відноситься до 
корупційних і  вручено 34 протоколи, 
загальна сума штрафів для Марини 
Тищенкової може становити від 115 600  
до 231 200  тис грн.

Крім того, дані про чиновницю 
мають бути внесені до Єдиного реєстру 
корупціонерів НАЗК. Цей процес також 
буде на контролі журналістів GreenPost.

Зазначимо, що на рівні заступників 
міністра енергетики та захисту довкілля 
курує роботу Управління оцінки впливу 
на довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки (відповідно Марини Тіщенкової) 
заступник міністра енергетику та захисту 
довкілля Роман Абрамовський.

Він відповідає на найвищому рівні 
за організацію роботи та підготовку, 

того ж заступника міністра енергетики та 
захисту довкілля Романа Абрамовського 
не обмежується тільки питаннями СЕО 
та ОВД.

Він також відповідає за організацію 
роботи та забезпечує підготовку, 
погодження, затвердження, видачу 
документації щодо:

- дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для 
об’єктів, які взяті на державний облік 
і мають виробництва або технологічне 
устаткування, на яких повинні 
впроваджуватися екологічно безпечні 
технології та методи керування (об’єкти 
першої групи);

- провадження діяльності, пов’язаної 
зі штучними змінами стану атмосфери та 
атмосферних явищ у господарських цілях;

- ввезення на митну територію 
України незареєстрованих пестицидів 
та агрохімікатів, що використовуються 
для державних випробувань і наукових 
досліджень, а також обробленого ними 
насіннєвого (посадкового) матеріалу;

- транскордонного перевезення 
небезпечних відходів;

- погодження місця розміщення 
небезпечних об’єктів поводження з 
відходами;

- державної реєстрації пестицидів 
та агрохімікатів, проведення еколого- 
експертної оцінки матеріалів, поданих 
для їх реєстрації;

- видачі/продовження строку дії 

сертифіката на право проведення 
екологічного аудиту;

- погодження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок;

А це вже теми для нових можливих 
розслідувань журналістів GreenPost, 
адже тільки лінивий не говорить про 
зловживання чиновників у цих сферах.

Тим паче, що у світлі останніх 
подій із розділенням Мінекоенерго 
на два окремих міністерства, Роман 
Абрамовський як відповідальний нині 
заступник за екологічний напромок, 
має всі шанси претендувати на крісло 
Міністра екології. Хоча судячи з його 
офіційної біографії, енергетика для нього 
буда завжди ближчою за довкілля.

Навряд чи українцям потрібні нам 
такі «захисники довкілля»?

Наприкінці 2019 року «нова» команда 
заходила до кабінетів Мінекоенерго під 
гаслами боротьби з корупцією і обіцяла 
нарешті навести там лад.

Натомість вже у перші місяці своєї 
роботи погоріли на гучних корупційних 
скандалах і офіційно поповнили лави 
корупціонерів, за що тепер будуть 
відповідати перед законом.

Не секрет, що однією із найбільших 
проблем в Україні залишається корупція. 
Вона, як спрут, пронизує всі державні 
органи.

Є надія, що завдяки втручанням 
правоохоронних органів та журналістів 
на один такий випадок стало менше, а 
правоохоронні органи доведуть справу 
до кінця, щоб такі «чиновники» більше 
не потрапляли на високі державні 
посади, адже їх єдина мета - захищати 
інтереси своїх мільйонних компанії та 
примножували прибутки своїх бізнесів, 
але аж ніяк не інтереси України.

погодження, затвердження та видачу 
документації щодо  оцінки впливу на 
довкілля  та оцінки транскордонного 
впливу на довкілля.

Принаймні, про це свідчить наказ 
Мінекоенерго «Про підпорядкування 
підрозділів апарату та розподіл 
функціональних обов’язків між керівним 
складом Міністерства» від 13.12.2019 № 
512.

Навряд чи він, як безпосередній  
керівник,   не міг не знати про порушення 
у роботі, які системно допускала його 
підлегла – Марина Тіщенкова.

Саме Абрамовський ухвалював 
остаточне рішення ставити чи не ставити 
підписи на документах за попереднім 
візуванням підлеглої.

Довідково: Тіщенкова Марина Олегівна 
призначена на посаду начальника Управління 
оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України 24 грудня 2019 року.

Загальна сума штрафів може становити від 115 600 до 231 200 тис грн.

На фото момент вручення одного із протоколів.
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БІОРОЗКЛАДНІ ПАКЕТИ ДЛЯ СМІТТЯ: КОРИСТЬ ЧИ ЕКО-ТРЕНД?
Чи варто платити дорожче за пакети, котрі можна 
компостувати.

GreenPost уже писав про те, що  насправді  
швидкорозкладні пакети АТБ зовсім не 
безпечні для довкілля. Тому не дивно, що і з 
компостними пакетами не все так однозначно.

Розглянемо це на прикладі «Біосфери». 
Компанія «Біосфера» позиціонує себе як 
найбільшого виробника та дистриб’ютора 
товарів для догляду за будинком та 
персональної гігієни. І коли «Біосфера» 
першою в Україні заявила про запуск «100% 
біорозкладних і компостуємих пакетів для 
сміття під назвою Go Green, при виробництві 
яких не використовується поліетилен», це 
виглядало як прорив.

У «Біосфері» переконували, що цей 
продукт не завдає шкоди довкіллю. Хоча 
й підкреслили, що ці пакети для сміття з 
використанням рециклінгової (переробленої) 
сировини не розсмокчуться самі собою – їх 
усе одно потрібно сортувати і переробляти. 
Проте, біорозкладні пакети стануть наступним 
проривом у підтримці світових еко-трендів.

Отже, «Біосфера» запевняє, що пакети Go 
Green:

- bio-based (мінімум на 40% складаються 
з сировини, отриманої з поновлюваних 
джерел природного походження, зокрема 
кукурудзяного крохмалю);

- OK-compost (термін компостування 
становить 6 місяців при спеціально створених 
умовах);

- biodegradable (повністю біорозкладні).
Компостні пакети для смiття Go Green 

заполонили прилавки багатьох роздрібних 
мереж і онлайн-магазинів. І ми запитали 
екоактивістів, наскільки вони підтримують цю 
ініціативу.

Виявилося, що ентузіазм екоактивістів 
стриманий. Тому що є кілька моментів.

РІЗНІ ПЛАСТИКИ

Анастасія Мартиненко, голова ГО 
«О.ЗЕРО», пояснює: «Є просто пластик на основі 
викопного палива або газу. Є біорозкладний 
пластик на основі викопного палива. Він 
розкладається з часом і стає мікропластиком 
(оскирозкладний пластик входить сюди). Є 
пластик не біорозкладний, але на натуральній 
основі. А є біорозкладний на натуральній 
основі. Саме його можна компостувати, хоча 
не весь – для цього він мусить мати спеціальну 
сертифікацію. Таких стандартів є два: по-
перше, він має розкладатись на Н2О-СО2 
(після розкладу не має залишитися ніяких 
шкідливих речовин, особливо важких металів), 
по-друге, має розкластися на 90% за 6 місяців.

Ми не можемо перевірити, чи точно 
ті пакети, про які заявляє “Біосфера”, є 
біорозкладними і справді розкладаються 
на повністю безпечні речовини. Можливо, 
частина розкладається, але є полімерна 
основа… Ми писали їм запит, вони відповіли, 
що технологія і склад – це секрет, і вони не 
можуть його розкрити».

Екоактивістам було чого переживати 
– адже часто за біорозкладні українцям 
продають звичайні поліетиленові пакети з 
домішкою D2W.

Утім, на запит GreenPost у «Біосфері» 
відповіли: так, пакети відповідають 
необхідним стандартам.

«Ми пройшли сертифікацію в 
австрійському сертифікаційному центрі TUV 
та отримали сертифікати ОK compost Indus-
trial та OK compost Home, – запевнили нас. 

– Сертифікація проходила на відповідність 
європейському стандарту EN 13432, 
імплементованому Україною».

Відповідність цим стандартам означає, що 
продукт пройшов випробування на:

– біорозкладання, тобто пакет повністю 
розкладається під впливом мікроорганізмів на 
вуглекислий газ, воду та гумус;

– екотоксичність, тобто продукти 
розкладання є безпечними для довкілля.

Отже, бодай за цей момент можна не 
переживати.

НАСКІЛЬКИ ЕКОПЛАСТИК… 
ЕКОЛОГІЧНИЙ?

Приблизно 10% нафти – невіднов-
лювального ресурсу – йде на виробництво 
пластику.

У пакетах «Біосфери» замість нафти 
використовується крохмаль – відновлювальний 
ресурс. Але рослинне походження сировини не 
означає її стовідсоткову екологічність.

«Неможливо просто без хімії зробити 
такий пакет, – упевнений голова правління 
ГО “Зелена Генерація”, учасник ініціативи 
“Київ Грін Сіті” Олександр Коваль. – Там 
мусять бути якісь хімічні домішки».

Екоактивісти наголошують: оцінюючи 
екологічність будь-якого продукту, треба 
дивитись на весь його життєвий цикл – 
звідки береться сировина, в яких умовах вона 
вирощується, скільки знадобиться води для 
його виробництва, чи для цього вирубуються 
дерева, чи використовується велика кількість 
пестицидів тощо.

Історія біорозкладного пластика не дуже 
екологічна.

«Він потребує величезної кількості 
ресурсів; для його виготовлення величезні 
площі засаджуються монокультурою – це 
вбиває різноманіття; використовується 
величезна кількість пестицидів, тому що 
монокультурі без них важко вирости, – таким 
чином відбувається величезний екологічний 
вплив, зокрема на зміни клімату», – розповідає 
Анастасія Мартиненко.

А ЩО ПОТІМ?

Але найцікавіший етап «біографії» 
компостного пластика починається після 
того, як його купили і використали. 
Утилізація такого пластика в міських 
умовах – окрема проблема. Так, його можна 
компостувати, але де? В Україні поки що 
не склалося з заводами з технологічного 
компостування – промислове компостування 
є тільки у Львові.

В селі біокомпостний пластик можна 
закопати, а в місті він поїде на звичайне 
звалище. Крім того, люди викидають 
пластикові пакети разом із крохмальними... 
І виходить такий «вінегрет».

На жаль, поки що в Україні немає 
глобальних планів організовувати окремий 
збір і вивезення органічних відходів, щоб їх 
можна було компостувати. 

Днями народні депутати відправили на 
доопрацювання законопроект  2207-1 «Про 
управління відходами»,  тому  надії на його 
прийняття є  іпідстав для оптимізму в цьому 
питанні трохи побільшало.

«Якщо вибирати з двох зол – між 
звичайним пластиком та екопластиком 
– то в наших реаліях можна сказати, що 
теоретично другий варіант буде трошки 
кращим», – вважає Анастасія Мартиненко.

ТО «НАВІЩО ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ»?

Крохмальні пакети дорожчі, а українська 
натура прагне максимальної економії. 
Але екопластик має одну безсумнівну 
перевагу: його можна буде використовувати 
й тоді, коли заборонять частину звичайного 
пластику. А станеться це вже з наступного 
року, якщо набере чинності взятий за 
основу законопроект «Про обмеження обігу 
пластикових пакетів на території України».

Він передбачає, що таке обмеження не 
поширюються на біорозкладні пластикові 
пакети та надлегкі пластикові пакети 
шириною до 225 мм (без бокових складок), 
глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових 
складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням 
ручок), призначені для пакування та/або 
транспортування свіжої риби і м’яса та 
продуктів із них, а також сипучих продуктів, 
льоду, які розповсюджуються у об’єктах 
роздрібної торгівлі в якості первинної 
упаковки.

Проект також пропонує заборонити 
схиляння споживачів до купівлі пластикових 
пакетів та встановити обов’язкове 
маркування біорозкладних пластикових 
пакетів на відповідність Національним 
стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ 
EN 13432:2015; встановити стимулювання 
виробництва біорозкладних пластикових 
пакетів та встановити відповідальність 
за порушення норму закону. Це означає, 
що незабаром ми можемо побачити диво: 
касирів, які перестануть пропонувати пакет. 
Подивимося, як буде з реалізацією інших 
пунктів законопроекту…

Отже, «Біосфера» вловила тренд, і її 
приклад варто наслідувати.

МІНЕКОЕНЕРГО ЗАЙМАТИМЕТЬСЯ ПРОБЛЕМОЮ ЗМЕНШЕННЯ 
ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНІВ ЄС
Мінекоенерго займатиметься підготовкою до 
впровадження ЄС «Механізму прикордонного 
вуглецевого регулювання» (Сarbon border adjust-
ment mechanism)

У Міністерстві  енергетики та захисту 
довкілля збираються готуватися до нових 
правил та синхронізації із діями ЄС, до 
створення ефективної реформи екологічного 
податку та податку на СО2 в Україні, до 
запровадження  системи торгівлі викидами 
та до боротьби зі змінами клімату.

Про це заявив заступник  міністра 
енергетики та захисту довкілля Олексій 
Рябчин  в ході онлайн-засідання з членами 
European Business Association, інформує 
сайт міністерства. 

Зокрема, Мінекоенерго займатиметься 
підготовкою до впровадження ЄС 
«Механізму прикордонного вуглецевого 
регулювання» (Сarbon border adjustment 
mechanism) - одного  з запланованих заходів 
ЄС в рамках «Європейської зеленої угоди». 
Цей механізм ще не представлено, але його 
ідея полягає у обмеженнях щодо імпорту в 
ЄС товарів, при виробництві яких існують 
великі викиди вуглекислого газу.

“І хоч зараз Мінекоенерго багато зусиль 
спрямовує на подолання кризових явищ в 
енергетиці, напрацювання стратегічних 

рішень в сфері захисту довкілля та 
євроінтеграція також знаходиться в 
фокусі роботи Міністерства”, - ідеться у 
повідомленні. 

У відомстві зазначили, що Мінекоенерго 
розглядає різні підходи до реформування 
податку на викиди СО2, але головна ціль – 
створити умови для реінвестицій коштів з 
податку саме на енергоефективні заходи та 
декарбонізацію, з метою боротьби зі зміною 
клімату.

“Представники бізнесу також 

усвідомлюють переваги енергоефективних 
та еко-проектів, від яких вони лише 
виграють за рахунок зменшення витрат на 
енергоносії, зменшенню викидів шкідливих 
речовин та викидів вуглецю”, - переконані у 
Мінекоенерго.

Нагадаємо, на думку експерта, 
останні дії та ініціативи уряду у сфері 
відновлювальної енергетики свідчать про те, 
що Україна практично припиняє «зелений» 
енергетичний перехід та порушує усі взяті 
на себе зобов’язання у цій сфері.

УКРАЇНА СТАЛА СПОСТЕРІГАЧЕМ У КОМІТЕТІ ЄВРОСОЮЗУ З 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

АГРАРІЇ ЗВИНУВАЧУЮТЬ УРЯД У МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ ДОБРИВ

Європейська комісія підтвердила 
запит України на участь у Комітеті з 
охорони здоров’я Європейського Союзу 
у якості спостерігача. Про це заявив 
Міністр охорони здоров’я України Максим 
Степанов, повідомляє прес-служба МОЗ.

“Цими днями ми отримали листа від 
Європейської Комісії, в якому говориться, 
що Україну прийняли до Комітету з 
охорони здоров’я Європейського Союзу 
у якості спостерігача. Це важливий 
і символічний крок. Під час світової 

Низка аграрних асоціацій України 
виступили з заявою, у якій звинувачують 
уряд у спробі монополізувати ринок 
мінеральних добрив. Під зверненням 
підписалася громадська спілка 
«Всеукраїнський аграрний форум» (ВАФ) 
від імені членів – провідних аграрних 
асоціацій: Асоціації Ukrainian Agribusi-
ness Club, ГС Аграрний союз України, ГС 
Всеукраїнська Аграрна Рада, Всеукраїнська 
асоціація громад, Асоціації «Союз 
птахівників України» та ВГО Українська 
аграрна конфедерація.

Спілка звернулась до Президента і 
уряду «з проханням не допустити остаточної 
монополізації вітчизняного ринку 
мінеральних добрив».

«Згідно інформації, наведеної в 
«Основних висновках Мінекономіки», в 
Україні запроваджується квотування 
імпорту добрив. Таким чином, рівень ціни 
на внутрішньому ринку буде визначати 
той, хто матиме внутрішню квоту. По 

пандемії COVID-19 та реформування 
медичної галузі для нашої країни це має 
велике значення. Раді долучитися!” - 
повідомив Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, 
цей комітет ЄС — головний орган, де 
країни Європейського Союзу проводять 
спільні консультації стосовно заходів 
реагування щодо кризових ситуацій на 
національному рівні. До складу Комітету 
входять представники високого рівня усіх 
країн ЄС.

групі азотних добрив це фактично один 
виробник, що має монопольне становище 
– група компаній OstChem, яка належить 
олігарху Дмитру Фірташу», - йдеться у 
повідомленні.

Окремо аграрії звертають увагу на те, 
що застосування Україною спеціальних 
заходів проти імпортних добрив буде 
явним та грубим порушенням двосторонніх 
міжнародних угод, зокрема Угоди про 
асоціацію з ЄС, що стане негативним 
сигналом для торговельних партнерів 
України і може призвести до вжиття 
дзеркальних заходів по обкладанню митами 
імпорту товарів з України.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки 
України заявили про намір встановити 
квоти на імпорт добрив. Там не приховують, 
що роблять це з метою захисту національного 
виробника. А єдиним національним 
виробником і абсолютним монополістом 
ринку добрив є холдинг Ostchem олігарха 
Дмитра Фірташа.
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GreenInfo Інформація про діяльність українських підприємств, які можуть вплинути на довкілля, для 
повідомлення та ознайомлення громадськості.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
45250, Волинська область, Ківерцівський район, с. Звірів, 
вул. Мисливська, 12, тел. (097) 384-29-50

(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 та рубок формування і оздоровлення 
лісу. Заготівля деревини здійснюється в межах розрахункової 
лісосіки, фонду рубок головного користування, та рубок формування 
та оздоровлення лісів, на підставі спеціального дозволу – лісорубного 
квитка.

Зрізування деревини бензопилами, трелювання сортиментами 
за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим 
транспортуванням на склад та зберігання продукції. 

Технічна альтернатива 1: 
Зрізування деревини бензопилами, трелювання сортиментами 

за допомогою гусеничних тракторів із захватами з подальшим 
транспортуванням на склад та зберігання продукції. 

Технічна альтернатива 2:
Технічна альтернатива не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на 

території лісового фонду Державне підприємство «Лісомисливське 
господарство «Звірівське», яке включає 2 структурні підрозділи 
(лісництва) – Звірівське та Мощаницьке лісництво. Лісові масиви 
розташовані в межах Ківерцівського району. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1, 2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний 
конкретний лісогосподарський захід запроектований державними 
лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно 
до її фактичного стану, територіальні альтернативи – є не можливими.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-

економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною 
деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів 
соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та 
місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих 
та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в 
наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових 
ділянок та догляді за лісовими культурами.

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

Державне підприємство «Лісомисливське господарство 
«Звірівське» складає 8 233,6 га. На основі проекту організації та 
розвитку лісового господарства підприємства та зведеної відомості 
розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок 
спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років. 

- повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин під 
час проведення технологічних операцій на лісосіках, під час роботи 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

- водне середовище – помірний вплив на водні ресурси шляхом 
використання технічної води на виробничі потреби при видобутку 
корисної копалини; позитивний вплив щодо відновлення біоресурсів 
шляхом створення штучного ставка для риборозведення;

- ґрунти – незначне 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 – помірний вплив, пов’язаний з роботою 
двигунів техніки і транспорту та їх обслуговування;

- природно-заповідний фонд – планова діяльність на землях 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або 
історико-культурного призначення заборонено;

- 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, викиди 
яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій 
місцевості;

- навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, 
історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші 
елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

щодо технічної альтернативи 1 
Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2 
Технічна альтернатива не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1,2 
Територіальні альтернативи не розглядались.

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”)

Планова діяльність підприємства належить до першої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п. 21 
частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

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)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля немає.

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 

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано в 
експлуатаційних лісах в об’ємі 11,81 тис. м³. на площі 39,6 га. 

Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів 
запроектовано 5,86 тис. м³ на площі 503,1 га, в тому числі 
експлуатаційні ліси – 2,82 тис. м³ на площі 279,9 га.; ліси 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 
2,72 тис. м³, на площі 193,1 га; захисні ліси – 0,22 тис. м³, на площі 
18,8 га, рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,10 тис. м³, на площі 11,3 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

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

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги 
«Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення 
санітарних рубок визначені Санітарними правилами в лісах 
України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотримання 
термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних 
порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу 
- лісорубного квитка.

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

Дотримуватись 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.

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 1
Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2 
Технічна альтернатива не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1,2 
Територіальні альтернативи не розглядались.

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

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна 
карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту не 
потрібно.

щодо технічної альтернативи 1 
Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2 
Технічна альтернатива не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1,2 
Територіальні альтернативи не розглядались.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності 

на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

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 розглядууповноваженим 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.

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 видається
Житомирським 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 енергетики та захисту довкілля України
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки, 

тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 
e-mail: gladun@menr.gov.ua. 
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 

спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)

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

господарювання)

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

суб’єктом господарювання)

  ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ

ІНФОРМУЄ ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку 

з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу 
на довкілля

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органуі мають відмітку у паспорті)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗВІРІВСЬКЕ»,  
КОД ЄДРПОУ 05538158
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- зберігання сирої нафти, темних і світлих нафтопродуктів, 
нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив;

- перекачування нафти, темних і світлих нафтопродуктів, 
нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив в нафторайон 
Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (ОФ ДП «АМПУ») по позамайданчикових 
(транспортних) трубопроводах для наливу в танкери;

- налив нафти темних і світлих нафтопродуктів, нафтохімічних 
вантажів та рідких азотних добрив в автомобільні та залізничні 
цистерни.

Роботи на АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» по перевантаженню 
вантажів виконуються за технологічною схемою: нафта, темні 
і світлі нафтопродукти, нафтохімічні вантажі та рідкі азотні 
добрива перекачуються позамайданчиковими (транспортними) 
трубопроводами, які експлуатуються на підставі договорів оренди 
з ПРАТ з ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» та ТОВ «АТА СЕРВІС», в резервуари 
та з резервуарів на танкери.

Проектна продуктивність Ренійського НПК АТ 
«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» по перевантаженню експортних та 
імпортних нафтопродуктів складає 2,5 млн. т на рік.

Ренійський нафтоперевалочний комплекс АТ 
«OДЕСНАФТОПРОДУКТ» призначений для:

- прийому нафти, темних та світлих нафтопродуктів, 
нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив, що надходять в 
залізничних вагоноцистернах, автоцистернах, танкерах, річкових 
самохідних та несамохідних баржах;

- тимчасового зберігання нафти,  темних та світлих 
нафтопродуктів, нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив;

- відвантаження нафти, темних та світлих нафтопродуктів, 
нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив у залізничні 
вагоноцистерни, автоцистерни, танкери, річкові самохідні та 
несамохідні баржи;

- перекачування нафти, темних та світлих нафтопродуктів, 
нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив до причалів 
№№1, 2 Ренійського морського торгового порту (РМТП).

Транспортні трубопроводи прокладені від насосної «малий 
маніфольд» і берегової насосної до причалів №№1, 2 РМТП наземно 
по території підприємства, а потім - безпосередньо по території 
РМТП.

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» 
(АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»)
Код згідно з ЄДРПОУ: 03482749
Місцезнаходження юридичної особи: 65039, пров. 2-й 

Артилерійський, буд. 6, м. Одеса, Одеська обл. 
тел.: (048) 784-74-12 
e-mail: office@onp.com.ua 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерство енергетики та захисту довкілля України 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, 
тел.: (044) 206-20-89, (044) 206-31-40
e-mail: gladun@menr.gov.ua.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 

спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України.

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на 
довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 
планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»), що видається Міністерством енергетики та захисту 
довкілля України.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у тимчасовому зберіганні та 

перевантаженні підприємством АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» 
нафти, нафтопродуктів, нафтохімічних вантажів та карбамідно-
аміачної суміші в імпортному та експортному напрямках за 
розширеною номенклатурою, за технологічною схемою.

АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» складається з перевалочно-
розподільчої нафтобази (ПРНБ), що знаходиться за адресою 
м. Одеса, вул. Вапняна, 54, та нафтоперевалочного комплексу 
(НПК) – Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282. 

Площа ПРНБ АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» складає 
32,0913 га. Площа, яку займає майданчик Ренійського НПК АТ 
«ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» – 21,2339 га. Ділянки знаходяться 
у власності АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» на підставі договору 
оренди земельної ділянки.

ПРНБ і Ренійський НПК є територіально відокремленими 
підрозділами АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» – перевалочно-
розподільчі нафтобази, що включають ряд цехів, які мають свій 
профіль і цикл операцій з приймання, зберігання і відпуску 
нафтопродуктів.

Проектна продуктивність ПРНБ АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» 
по перевантаженню експортних та імпортних нафтопродуктів 
складає 12,06 млн. т на рік.

ПРНБ АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» призначена для:
- прийому сирої нафти, темних і світлих нафтопродуктів, 

нафтохімічних вантажів та рідких азотних добрив, що надходять 
в залізничних та в автомобільних цистернах і по трубопроводах;

  ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ  
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

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

20201235178

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

генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом

господарювання)

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.

Громадські слухання відбудуться
19.06.2020 року о 9:00 годині, у за адресою: м. Одеса, вул. 

Наливна, 15, актова зала АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

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 енергетики та захисту довкілля України. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35. 
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 

спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України.

7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35. 
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89. 
Контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний 

спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; 
повідомлення про плановану діяльність; графічні матеріали.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з 
ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт, 
крім вихідних з 24.05.2020  в: 

офісі АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», за адресою:  м. Одеса, 
вул. Вапняна, 54

офісі Ренійського НПК АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», за 
адресою:  Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282. 

Контактна особа: інженер з охорони навколишнього 
середовища Купріяшкіна О.В. тел. (050) 3915889 

Суворівській районній адміністрації, Приморській районній 
адміністрації, Ренійській районній державній адміністрації та 
Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської 
міської ради (на сайті в ел. формі).
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У Facebook з’явилися  світлини з 
Львівської обласної інфекційної лікарні. 
Їх автор, Roman Baluk, оприлюднив 
фотографії на своїй  сторінці у соцмережі. 

Світлини датовані 19 травня. У 
коментарі він написав: “ Медики працюють 
із важкими хворими на COVID-19 у 
відділені інтенсивної терапії Львівської 
обласної інфекційної лікарні. У емоційній 
пам’яті залишаться відчуття професійного 
азарту медиків, боротьби пацієнтів і 
крапель поту, що стікають по спині під 
захисним костюмом”.

ВРАЖАЮЧІ ФОТО МЕДИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ, ДЕ 
ЛІКУЮТЬ ВАЖКИХ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19
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