
Всеукраїнське громадсько-політичне та науково-виробниче видання

№ 1(1)                                                                                                                                                                              20 серпня 2021 (П’ятниця)

ЕКОЛОГІЧНА
АДВОКАЦІЯ БІЗНЕСУ

Всеукраїнське громадсько-політичне та науково-виробниче видан-
ня «Екологічна адвокація бізнесу» — це видання, основною метою 
якого є донесення інформації про досягнення оптимального сту-
пеня впорядкування в фундаментальній тріаді сталого розвитку        
«Соціум-Довкілля-Економіка». Ми за те, щоб знаходити баланс.

Оксана Луценко
Директорка ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»

Голова правління ГО «Партнерство Грін Бізнес Юкрейн»

Дане видання стане справжньою настільною книгою, як для насе-
лення, яке є екологічно свідомим та відповідальним, так і для спів-
робітників підприємств, органів державної влади у сфері екологіч-
ної безпеки та екологів, які зацікавлені в підвищенні теоретичних 
знань у своїй професійній діяльності.

Запрошуємо до співпраці співробітників підприємств, наукових 
установ та інженерно-екологічних компаній, які готові поділитись 
власним професійним досвідом, а також висвітлити експертні дум-
ки у сфері екологічної безпеки, відповісти на актуальні запитання та 
презентувати цікаві екологічні бізнес-кейси, які стануть корисними 
для широкого кола екологічно свідомого населення.

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!
РАДІ ПРЕЗЕНТУВАТИ ВАМ
ВЛАСНЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ — 
«ЕКОЛОГІЧНА АДВОКАЦІЯ БІЗНЕСУ»

Окрім того, видання «Екологічна адвокація бізнесу» стане в на-
годі виробничим підприємствам та інжиніринговим компаніям 
при розміщенні інформаційної документації в рамках проце-
дури, яка встановлена ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» з 
метою забезпечення прозорості та гласності її проходження.

Корпоративна соціальна від-
повідальність лежить в основі 
діяльності «Ашан Рітейл Украї-
на», тож ми адаптовуємо свої біз-
нес-процеси й рішення з ура-
хуванням потреб екології та 
громад. «Ашан» реалізує проєкти 
сталого розвитку в 5 напрямках:

1. Здорове харчування.
2. Зменшення пластику й харчово-
го марнотратства.
3. Зменшення викидів СО2.
4. Підтримане працевлаштування.

5. Соціальні проєкти від Фунда-
ції Ашан для Молоді.

Пріоритетом наразі є напрямок 
«Зменшення пластику», адже 
це питання є трансверсальним 
у всіх напрямках як діяльності 
компанії, так і життєдіяльності 
наших клієнтів. Варто зазначи-
ти, що в компанії існує політика 
з пластику, яка складається у 
свою чергу із 5 блоків (схема 1).

 (Продовження на стор. 2)
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ПОЛІТИКА ЗМЕНШЕННЯ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ
В «АШАН РІТЕЙЛ УКРАЇНА»

схема 1

Реєстр. свідоцтво: серія КВ№ 24865-14805Р від 14.06.2021 року



ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ВИДАННЯ

(П’ятниця)«ЕКОЛОГІЧНА АДВОКАЦІЯ БІЗНЕСУ»                        20 серпня 2021 р.2 № 1(1)

(Продовження. Поч. на 1-ій стор.)

Детальніше про кожен блок політики з пластику та перші
напрацювання:

Пластикові вироби з одноразового пластику — ми працюємо над 
зменшенням таких товарів, пропонуючи альтернативний матеріал, 
зокрема перероблений пластик, в першу чергу товарів власного 
виробництва (одноразовий бамбуковий посуд нашої марки Actuel, 
канцелярія з переробленого пластику, новорічні гірлянди з пере-
робленого пластику, сковорідки з переробленого алюмінію тощо).

Упаковка для побутових товарів — йдеться про пакування, яке 
опиняється у смітнику наших клієнтів, тож ми працюємо над тим, 
аби упаковки ВТМ «Ашан» були багаторазовим або ж підлягали пе-
реробці (понад 400 товарів ВТМ мають пакування, що підлягає пе-
реробці та наша ціль збільшувати цю цифру).

Упаковка для зберігання та транспортування — це ті пакування, 
що опиняються на смітнику наших магазинів та складів, вони неви-
димі для клієнтів, але також забруднюють середовище. Тож ми змі-
нюємо технічні вимоги, аби мінімізувати кількість таких відходів, а 
також використовувати пакувальні матеріали, що підлягають пере-
робці.

Упаковка товарів в магазині та на вітринах — це упаковки, що зна-
ходяться у відкритому доступі для клієнтів, зокрема у відділах свіжих 
продуктів. Ми пропонуємо паперові пакування у відділ «Пекарня 
та Випічка», багаторазові торбинки у відділах: «Фрукти» та «Овочі», 
сумки-шопери доступні на лінії кас та у відділі «Багаж» у всіх наших 
об’єктах. Основним викликом є пропозиція більш екологічного па-
кування у відділах: «М’ясо» та «Риба».

Пакування на касі — саме цей напрямок є пріоритетним та най-
більш масштабним. Як вже було сказано, ми пропонуємо багатора-
зові сумки-шопери, крафтові паперові пакети та запустили пакети зі 
100% переробленого пластику!

Наразі вже зробили наступне:

- ми обов’язково пропонуємо покупцям альтернативне пакування: 
крафтові пакети, багаторазові сумки-шопери, багаторазові мішечки 
у відділі фруктів і овочів;
- ми відмовилися від безкоштовних «пакетів-майок» на касі;
- до пандемії ми прибрали «пакети-майки» у відділах: «Фрукти» і 
«Овочі», але у зв’язку з посиленням карантинних норм тимчасово 
повернули їх в цілях безпеки і на вимогу обов’язкового пакування 
усіх товарів;
- основний наш крок — ми повністю відмовились від пакетів із пер-
винного пластику на лінії кас та є першою мережею в Україні, що 
перейшла на пакети із 100% переробленого пластику. 

Результати активностей до Міжнародного Дня відмови від поліе-
тилену 2021 показали, що нашим клієнтам важлива та близька 
тема екологічного пакування, ми бачимо, що попит на подібні то-
вари в асортименті зростає, а отже, зростатиме й пропозиція;)

У 2019 році ми стали першим та єдиним рітейлером, який в націо-
нальному масштабі приєднався до Дня відмови від поліетиленових 
пакетів. З кінця 2020 року ми були в очікуванні прийняття закону 
No2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території 
України», отже ми раді, що закон таки взято до уваги.

- містить 100% переробленого ресурсу, 
що дозволяє відмовитись від первин-
ного пластику;
- не потребує особливих умов збері-
гання – після використання його мож-
на знову передати на переробку і так 
до 5 разів (!!);
- не потребує обов’язкового темпера-
турного режиму, як наприклад, пакети 
для компостування, що можуть розкла-
датися до 20 років у разі, якщо не до-
тримано усіх необхідних умов;
- не містить жодних домішок, що при-
скорюють розклад пластику на дрібні 
частинки – мікропластик, який врешті є 
ще більш небезпечними для довкілля;

- його вартість не відрізняється від звичайних пакетів, тож вам не 
треба робити додаткове зусилля аби допомогти природі.

Через касу проходять абсолютно всі клієнти, кожен пакує свої по-
купки, тож від того, чи свідомою буде наша пропозиція пакування 
на касі залежить певною мірою і свідомість клієнтів – ми маємо да-
вати альтернативу. Саме тому, вагомим кроком назустріч свідомому 
споживанню в «Ашан Рітейл Україна» вважаємо запуск пакету, що 
на 100% виготовлений з переробленого пластику (в об’ємах для 10, 
7 та 5 кг покупок). Ми щиро переконані, що придбання такого па-
кету суттєво зменшує негативний вплив на навколишнє середови-
ще, адже для його створення використовувався виключно наявний 
перероблений ресурс, а отже використання первинного пластику 
знижується. 

Ми замінили поліетиленову упаковку на альтернативну (схема 2). 

схема 2

До пакетів, що підлягають переробці, додали в асортимент крафтову 
альтернативу та сумки-шопери (схема 3).

схема 3

Мережа магазинів «Ашан Рітейл Україна»
розвиває модель соціально відповідального бізнесу

і постійно її адаптує та вдосконалює.

ПОЛІТИКА ЗМЕНШЕННЯ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ
В «АШАН РІТЕЙЛ УКРАЇНА»
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Переваги такого пакету:

Не менш важливим є інформування клієнтів щодо необхідності 
та корисності переходу на екологічну альтернативу. Саме тому 
наразі проводиться розробка інформаційної кампанії щодо аль-
тернатив пластиковому пакуванню: ціль, види, особливості ко-
ристування, переваги тощо. Тож ми в пошуках партнерств й 
знайомств задля колаборацій в рамках ефективнішої реаліза-
ції спільної цілі — зменшення пластику (виробниками й біз-
нес-структурами) та залучення наших жителів до цього процесу.
Інші види пакування безперечно потребуватимуть додатко-
вих інвестицій. Як на нашій стороні, так і на стороні виробників, 
принаймні на початку у період перебудови ринку. Ми аналізує-
мо всі показники та розраховуємо ймовірні варіанти подальшо-
го переходу на альтернативні пакування у вищевказаних блоках. 
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Злата Костюк,
фахівець з корпоративної соціальної відповідальності

«Ашан Рітейл Україна»

Простота, зрозумілість і доступність для всіх – ось те,
чим ми керувалися при виборі цієї альтернативи. 

Обов’язковою умовою сталого розвитку України є досягнення цілей 
щодо безпечного для життя та здоров’я людей навколишнього при-
родного середовища, забезпечення екологічно збалансованої си-
стеми природокористування, збереження і відтворення природ-
но-ресурсного потенціалу суспільного виробництва.

У рамках реалізації вищеозначених цілей Конституція України (ст. 
66) зобов’язує не заподіювати шкоду природі, а забезпечення еко-
логічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України є обов’язком держави (ст. 16).

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Дирек-
тива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних 
проєктів на довкілля) та на виконання положень Орхуської Конвен-
ції, постало нагальне питання імплементації європейського законо-
давства щодо механізму захисту довкілля в правове поле України. 
Для гармонізації та адаптації національного законодавства з єв-
ропейським, 23.05.2017 р. було прийнято Закон України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» (далі — ОВД), №2059. Означений документ 
фактично є першим нормативно-правовим актом, що повністю від-
повідає європейським принципам охорони та захисту довкілля та 
пройшов комплаєнс згідно з європейськими вимогами.

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» передбачено 
проведення процедури з оцінки впливу на довкілля, якою перед-
бачено (ст. 2):
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля відповідно;
2) проведення громадського обговорення;
3) аналіз уповноваженим органом відповідно інформації, наданої у 
звіті 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 здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності.

Імплементація процедури громадського обговорення стала однією 
з найвагоміших досягнень прийняття означеного нормативно-пра-
вового акту, адже це дало змогу громадськості, на рівні з суб’єкта-
ми господарювання та уповноваженими органами влади, брати 
участь у здійсненні процедури з ОВД щодо відповідності реаліза-
ції конкретного бізнес-проєкту екологічним стандартам. Громадсь-
кість стала додатковим суб’єктом контролю за додержанням іншими 
суб’єктами вимог природоохоронного законодавства. Хоча громад-
ськість і не приймає безпосередньої участі у прийнятті рішення 
щодо видачі Висновку з ОВД як документа дозвільного характеру, 
однак згідно Закону «Про оцінку впливу на довкілля», уповноваже-
ний територіальний орган або уповноважений центральний орган 
приймає до уваги враховані та відхилені зауваження та пропозиції, 
що надійшли від громадськості під час громадського обговорення 
(ст. 9).

Варто зазначити, що процедура громадського обговорення прово-
диться у формі громадських слухань та у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) (ст. 7).

Як відомо, Кабінет Міністрів України постановою «Про запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 
2020 р. №211 (далі — «Постанова»), з 12 березня 2020 р. на всій те-
риторії України запровадив карантин. Відповідно до підпункту 7 
пункту 2 Постанови, проведення всіх масових заходів, крім заходів, 
зокрема, необхідних для забезпечення роботи органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, було заборонено.
З метою запобігання поширенню COVID-19, громадські слухання як 
частина громадського обговорення з моменту впровадження ка-
рантинних обмежень не проводились. Чинною, на момент спалаху 
пандемії, редакцією Закону про ОВД, не було передбачено зупинку 
або перенесення дати проведення громадських слухань. 

Відтак, означена юридична колізія призвела до фактичної зупинки 
процедур та затримок в отриманні Висновків з ОВД, без яких про-
ведення планованої діяльності не є можливим.

У вищеозначений проміжок часу в АТ «Укргазвидобування» Групи 
Нафтогаз (далі – Компанія) уповноваженим центральним органом 
влади та уповноваженими територіальними органами влади було 
призначено проведення громадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля як однієї з форм громадського обговорення пла-
нованої діяльності:
- по 9-ти процедурам оцінки впливу на довкілля щодо буріння 15 
свердловин;
- по 34-м процедурам для продовження дії та виконання умов 
спеціальних дозволів на користування надрами.

З метою розблокування процедур з ОВД, Верховна рада України 
прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 17 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання ви-
никненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 733 
від 18.06.2020 р., яким тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), передбачено до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності тільки у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Таким чином, після набрання чинності 17.07.2020р. вищеозначеного 
нормативно-правового акту тільки в АТ «Укргазвидобування» Групи 
Нафтогаз було розблоковано 43 процедури ОВД, що є критичним 
фактором у нарощуванні видобутку природнього газу задля забез-
печення енергетичної безпеки України.

Варто зазначити, що наразі численними змінами, модифікаціями та 
пролонгаціями підзаконних нормативно-правових актів, карантин-
ні обмеження продовжуються.

В умовах відсутньої можливості проведення громадських слухань 
та особистої комунікації з громадами та їх законними представни-
ками на територіях ведення планованої діяльності, нагальним пи-
танням залишилось обговорення соціально-економічного розвитку 
громад та регіонів у процесі реалізації проєктів АТ «Укргазвидобу-
вання» групи Нафтогаз. З метою належного інформування громад 
та інших стейкхолдерів про соціально-економічний вплив від діяль-
ності Компанії на територіях її присутності, АТ «Укргазвидобування» 
Групи Нафтогаз, на платформі Реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
ініціювало створення та завантаження Звітів зі сталого розвитку в 
регіоні. Ключова інформація такого звіту включає існуючу планова-
ну діяльність Компанії у відповідному регіоні; сплачені податки за 
останні декілька років від планованої діяльності у відповідному ре-
гіоні; здійснені Компанією соціальні інвестиції у відповідний регіон 
та пріоритетні Цілі сталого розвитку, на досягненні яких сфокусу-
валася Компанія. Наразі до Реєстру з ОВД завантажено 33 Звіти зі 
сталого розвитку в регіоні, що є додатковим джерелом для ознай-
омлення громадськості із соціально-економічними перспективами 
розвитку громад у разі реалізації Компанією проєктів зі споруджен-
ня (буріння) свердловин та видобутку вуглеводнів на їх території

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТІВ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ГРУПИ НАФТОГАЗ)

З моменту впровадження карантинних обмежень та призупинення проведення громадсь-
ких слухань, Компанією розпочато та продовжено 91 процедуру з оцінки впливу на довкілля.

(Продовження на стор. 4)
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(Продовження. Поч. на 3-ій стор.)

Детальніше про кожен блок політики з пластику та перші
Вищеозначений аналіз демонструє тенденцію до зростання кіль-
кості наданих громадськістю письмових зауважень та пропозицій 
до планованої діяльності, у тому числі в електронному вигляді, піс-
ля впровадження карантинних обмежень та призупинення прове-
дення громадських слухань як форми громадського обговорення.
 
Призупинення проведення громадських слухань не стало перешко-
дою на шляху реалізації дотримання фундаментальних прав фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань, організацій або груп долучитись 
до обговорення планованої діяльності суб’єкта господарювання.

У трикутнику «громадськість-бізнес-держава» фізичні та юридичні 
особи, їх об’єднання, організації або групи продовжують займати ос-
новоположне місце у процесі здійснення оцінки впливу на довкіл-
ля, незважаючи на викликані коронавірусною інфекцією COVID-19 
обмеження.

Група компаній Carlsberg була заснована понад 170 років тому на 
основі глибокого відчуття соціальної відповідальності. Станом на 
2021 рік усі компанії Групи продовжують дотримуватися принципів 
сталого розвитку з орієнтацією на цінності та виклики, окреслені 
Глобальним договором ООН. У Carlsberg діє Консультативна рада з 
питань сталого розвитку. У ній беруть участь зовнішні експерти, ос-
новна мета яких — збоку оцінити, що відбувається всередині ком-
панії. Це допомогло створити програму зі сталого розвитку «ЦІЛЬ 4 
НУЛІ: Разом заради майбутнього». Програма працює в кожній із 33 
країн, де присутній Carlsberg. В Україні програма втілюється з 2017-
го і з року в рік показує позитивні результати.

Сенс існування Carlsberg — варити пиво для кращого сьогодні та 
завтра. Це означає, що компанія бере зобов’язання варити якісне 
пиво сьогодні, прагнучи при цьому боротися з глобальними викли-
ками заради кращого завтра. 

Програма зі сталого розвитку «ЦІЛЬ 4 НУЛІ: Разом заради майбут-
нього» стала відповіддю компанії на глобальні проблеми зміни клі-
мату, дефіциту водних ресурсів та охорони здоров’я. Вона визначає 
4 цілі сталого розвитку: НУЛЬ вуглецевого сліду, НУЛЬ втрат води, 
НУЛЬ безвідповідального споживання та НУЛЬ нещасних випадків. 
Кожна підкріплюється чіткими, вимірними цілями на 2022 та 2030 рік.

Як Carlsberg Ukraine втілює програму?

Для кожного із «нулів» згаданої програми існують цілі на 2022 та 2030 
роки. Задля їхньої реалізації компанія розробляє окремий підхід та 
втілює інновації.

 

НУЛЬ вуглецевого сліду

Ціль Carlsberg Ukraine — скоротити вуглецевий слід від готової про-
дукції на 15% у 2022 році та на 30% у 2030 році. Упаковка відіграє в 
цьому значну роль. Мета компанії — скорочення пластику на всіх 
можливих етапах виробництва, а також використання оборотної 
скляної пляшки.

Оборотна скляна пляшка — найбільш дружній вид пакування для 
екології. На більшості продукції Carlsberg Ukraine розміщений лого-
тип «Поверни пляшку». Також компанія створила карту місць прий-
ому оборотної пляшки. На ній зазначені пункти, з якими співпрацює 
Carlsberg Ukraine. Як правило, такі пункти розташовані поруч із ве-
ликими мережевими супермаркетами. Завдяки цьому 40% пляшок 
компанія використовує повторно. А це більше 134 мільйонів.

Також завдяки інноваційним рішенням компанія у 2020 році знай-
шла спосіб знизити вагу заготовок для виготовлення пляшок. Це 
дало змогу скоротити використання пластику на 32,7 тонни. Також 
вдалося зменшити використання плівки для паковання продукції 
на 93, 5 тонни.

НУЛЬ безвідповідального споживання

Мета Carlsberg Ukraine — суспільство відповідального вживання ал-
коголю, в якому немає керування автомобілем в нетверезому стані 
та продажу алкоголю неповнолітнім. Для досягнення поставлених 
цілей компанія співпрацює з урядами, замовниками та партнерами 
в галузі.

Компанія прагне уникнути випадків безвідповідального споживан-
ня. А тому надає споживачам альтернативу — безалкогольну про-
дукцію, асортимент якої розшили вже на 4%. У 2020 році продаж 
безалкогольної продукції в Carlsberg Group виріс на 11%.

Також компанія фокусується на вирішенні проблеми споживання 
алкоголю неповнолітніми. Протягом п’яти років Carlsberg Ukraine 
долучається до Всесвітнього дня відповідального споживання. 

НУЛЬ втрат води

Заводи Carlsberg в Україні — одні з найефективніших з використан-
ня води в Carlsberg Group. Станом на 2020 рік Carlsberg Ukraine ви-
користовує 2,42 гл/гл для виготовлення пива, що випереджає ціль 
встановлену Групою до 2022 року – використовувати 2,5 гл/гл.
 
Для цього компанія повторно використовує сервісну воду для тех-
нічних потреб, змінює фільтри на технологічному процесі, а також 
реалізовує операційні активності по управлінню використання води 
для запобігання втрат.

НУЛЬ нещасних випадків
 
Захист життя і здоров’я співробітників та підрядників — пріоритет. А 
тому ціль компанії – НУЛЬ нещасних випадків. Жоден інший резуль-
тат, окрім нуля, не може бути прийнятним.

Для того, щоб звести до НУЛЯ нещасні випадки, в компанії впровад-
жують навчання для працівників, закуповують захисне обладнання 
для безпечного виконання роботи, позначають небезпечні ділянки. 
Аби розвивати культуру безпечної поведінки на виробництвах та в 
офісах, компанія створила програму «Чемпіони з безпеки».

Green Business Ukraine
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Ростислав Банк,
менеджер по роботі з громадами 
відділу по роботі з місцевими гро-
мадами та органами влади Депар-
таменту регіонального розвитку АТ 
«Укргазвидобування» Групи Нафто-

газ, к.ю.н.

Клавдія Яцишина,
начальник відділу по роботі з міс-
цевими громадами та органами 

влади Департаменту регіонального 
розвитку АТ «Укргазвидобування» 

Групи Нафтогаз, к.е.н.
«Чемпіон з безпеки» — це працівник будь-якого підрозділу, котрий 
постійно демонструє безпечну поведінку, а також може вчасно ви-
являти та коригувати небезпечні дії інших. 

В Carlsberg Ukraine важливу місію чемпіонів з безпеки взяли на себе 
17 працівників у Запоріжжі, Києві та Львові. Чемпіони проходили 
тренінги, що допоможуть їм навчати своїх колег безпечній поведінці 
та підтримувати впровадження стандартів безпеки у своїх департа-
ментах.

Валеріє, розкажіть з чого все почалося?

За професією і покликанням я лікар. Захищати і допомагати для 
мене — природний прояв моєї особистості. Ідея екобізнесу дуже 
органічна для мене — так як це теж про «допомагати і захищати». 
Спочатку я просто закликала оточуючих власним прикладом відмо-
витися від пластику, а потім зрозуміла, що відмовитися від чогось 
звичного - це утопія, адже потрібно отримати натомість рівноцінне 
або навіть краще. І тоді я вирішила не шукати варіантів і самостій-
но випускати екопосуду з кукурудзяного крохмалю. На той момент у 
мене вже був бізнес пов’язаний з «Екопродукт» і розвиватися в цьо-
му напрямку здавалося дуже логічним і природним.

Шукала варіанти. І все, що попадалося, здавалося недосконалим: 
картонний посуд всередині покритий тонким шаром пластику, D2W 
не розкладається, а розпадається на мікрочастинки, які ми потім 
вдихаємо, багаса не витримує перепаду температур і водних сере-
довищ тривалий час, пальмовий посуд не підходить за фізичними 
властивостями і віддаленого джерела сировини і т.д. І ось на одній 
із зарубіжних виставок я зустрілася з продукцією з кукурудзяного 
крохмалю — це була любов з першого дотику.

В кінці 2019 роки ми з однодумцями стартували цей проект. Ми ро-
зуміли, що ринок не готовий і що більша частина сил піде на про-
світницьку роботу. Але це того варте. Підштовхнула віра в те, що ми 
робимо важливу справу і рано чи пізно ринок відгукнеться.

Чому саме кукурудзяний крохмаль?

Я була здивована, що молекула крохмалю за своєю структурою дуже 
схожа на молекулу поліпропілену, і при певних умовах і способі 
виробництва матеріал з крохмалю за властивостями перевершує 
звичний пластик. Посуд з цієї сировини дає нові відчуття при прий-
омі їжі — вона схожа на шовк, дивовижна на дотик. Завдяки інерт-
ності матеріалу, їжа і напої довго зберігають смак, запах, свіжість. 

Перевірено на собі, в неї зовсім безпечно 
наливати гаряче і алкоголь. Під впливом 
температури або спирту не відбувається 
ніяких шкідливих хімічних реакцій. Посуд 
гнучкий і міцний одночасно, гіпоалерген-
ний, зручний у використанні і простий 
в утилізації — розкладається в ґрунті або 
компості від 18 до 24 місяців, і горить, як 
папір, без кіптяви і неприємного запаху.

Дуже важлива перевага виробництва по-
суду з крохмалю — замкнутий цикл. Що 
особливо актуально в епоху боротьби з 
викидами СО2.

Якщо коротко про виробництво, то в змішувач подається кукурудзя-
ний крохмаль, попередньо змішаний зі спеціальними речовинами 
органічного походження. Потім формується рідка пластична маса. 
Суміш потрапляє в сушильну камеру. Після просушування сирови-
ну нагадує довге полотно, яке по конвеєру подається на верстати 
для формування. Відбувається формування посуду на прес-машині 
при високій температурі 140-150 °С. Сформований одноразовий по-
суд витягують з матриці, зачищають і обрізають нерівні краї. Готова 
продукція проходить стерилізацію. В кінці виробничого процесу по-
суд з кукурудзяного крохмалю упаковується в картонні коробки.

Успішний бізнес – це сталий бізнес

Окрім того, що компанія реалізовує внутрішню програму «ЦІЛЬ 4 
НУЛІ: Разом заради майбутнього», Carlsberg Ukraine  також підтри-
мує зовнішні благодійні та екоініціативи. 

У 2020 році Carlsberg Ukraine створила Календар сталих звичок. Ка-
лендар створено на основі 17-ти Глобальних цілей ООН. Його ціль — 
допомогти людям вести більш екологічне життя. Це прості поради 
на цілий рік: як робити покупки відповідально, як і навіщо відмови-
тися від одноразового посуду та поліетиленових пакетів, як сортува-
ти сміття. 

Також компанія взяла участь у програмі SDG-Амбасадори від Цен-
тру «Розвиток КСВ». Це лідерська програма для молоді на підтрим-
ку Цілей сталого розвитку, створення проєктів задля їх реалізації. У 
межах програми Carlsberg Ukraine провела челендж «Вторинна пе-
реробка скляних пляшок», оскільки компанія пропагує і практикує 
повторне використання скляної тари. Під час курсу компанія залу-
чила 69 осіб і разом з ними розробила карту 32 міст із позначенням 
пунктів прийому скляної тари, створила 29 креативних матеріалів 
та отримала 206 авторських ідей на тему повторного використання 
скла.

Carlsberg Ukraine переконана, що відповідальне та стале ведення 
бізнесу — основа успішності. «Зелений», екологічний, сталий бізнес 
вимагає фінансових вливань, зосередженої роботи та зусиль, але 
взамін отримуєш більше — внесок у екологію і збереження планети, 
прихильних споживачів та мотивованих працівників. «Разом заради 
майбутнього» — слоган, зашитий в ДНК компанії, який щодня рухає 
її до якісних змін.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТІВ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ГРУПИ НАФТОГАЗ)

«ЦІЛЬ 4 НУЛІ: РАЗОМ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»:
ЯК КОМПАНІЯ CARLSBERG UKRAINE ВТІЛЮЄ
ПРОГРАМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЗАХИЩАТИ ТА ДОПОМАГАТИ: ЛОГІКА ТА ПРИРОДА
РИНКУ БІОРОЗКЛАДНОГО ПОСУДУ В УКРАІНІ

Прості принципи відповідального споживання:

Пиво тільки для повнолітніх (18+);
Не слід сідати за кермо після споживання алкоголю;

Алкогольне пиво – не для вагітних;
Насолоджуйся якістю, а не кількістю. 

Ірина Костюк,
провідна фахівчиня із корпоративної соціальної

відповідальності та регуляторних питань. Carlsberg Україна

Інтерв’ю з Валерією Кузьменко, засновницею компанії «Eco Corn»

Валерія Кузьменко

(Продовження на стор. 6)
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(Продовження. Поч. на 5-ій стор.)

Основні параметри «зелених» стандартів в «зелених офісах»

1. Якість повітря.

Гарна якість повітря всередині будівлі та офісних приміщеннях є за-
порукою доброго здоров’я і позитивно впливає на результати ро-
боти. В результаті досліджень по визначенню впливу офісного об-
ладнання на якість повітря в приміщеннях і здоров’я працюючих, 
дослідники прийшли до висновку, що:
- в 50% випадків в офісних приміщеннях спостерігається незадовіль-
ний стан мікроклімату: офісне обладнання виділяє частки пилу і 
вони створюють агломерати в повітрі і на поверхні обладнання;
- пилові частинки адсорбують різні органічні сполуки (фталати, полі-
бромовані діфенілефіри, поліхлоровані біфеніли та ін.);
- існує пряма кореляція між самопочуттям і скаргами працюючих 
(сухість і подразнення очей, суха шкіра та ін.) і якістю повітря в офі-
сах.
 
Численні дослідження на робочих місцях показали, що неякісне 
повітря може викликати стрес у працівників і навпаки, ефективність 
виконання монотонних офісних завдань збільшується зі збільшен-
ням якості вентиляції. На робочих місцях з параметрами повітря, що 
відповідають загальноприйнятим стандартам, було зафіксовано на 
35% менше короткострокових лікарняних, оформлюваних співробіт-
никами.

«Зелені» стандарти також передбачають моніторинг хімічних та бак-
теріальних забруднень:
- відсутність азбесту;
- низькі ЛОС (фенолформальдегід, аміак);
- бактерія Легионелла.

Для забезпечення сприятливого середовища дуже важливо стежи-
ти за наступними параметрами в повітрі:

1.1. Запиленість: 1 / 2,5 / 10 ppm.

Найбільшу небезпеку становлять частинки пилу з розмірами мен-
ше 10 мкм (PM10), які легко проникають в дихальні шляхи, і менш 
2,5 мкм (PM2,5), проникаючі глибоко в легені. Найбільш шкідливі ан-
тропогенні джерела пилу — викиди транспорту і промислових під-
приємств, є причиною появи в повітрі пилу, що містить безліч шкід-
ливих речовин: важких металів, вуглеводнів, бензопірену.

1.2. Вуглекислий газ.

Вуглекислий газ є хорошим індикатором якості повітря в приміщен-
нях і показником ефективності вентиляції. У всіх «зелених» стан-
дартах існує вимога про встановлення датчиків СО2 і моніторингу 
його рівня. Так, частота зафіксованих випадків Синдрому хворого 
будинку в середньому вище на 20% в приміщеннях з підвищеною 
концентрацією CO2. Вуглекислий газ може істотно погіршувати про-
дуктивність праці, викликаючи сонливість, головний біль, труднощі 
з прийняттям рішень.

1.3. Температура.

Оптимальними метеорологічними умовами для людини є темпера-
тура повітря 18-25°С при відносній вологості 40-60 і швидкості руху 
повітря 0,5-1,0 м/с. Переносимість людиною температури, як і його 
тепловідчуття, в значній мірі залежить від вологості і швидкості руху 
навколишнього повітря. Тому фактор температури при інструмен-
тальних вимірах в приміщеннях нерозривно пов’язаний з показни-
ками вологості повітря і швидкості його руху.

Встановлено, що при температурі повітря понад 25 °С працездат-
ність людини починає падати. Ми часто спостерігаємо в зимовий 
період в офісах температуру 26 °С при стандартній «зимовій» волого-
сті 15-20%, що не сприяє продуктивності та здоров’ю співробітників.

1.4. Вологість.

Недолік вологості призводить до сухості і раннього старіння шкіри, 
подразнення слизової оболонки, що відкриває шлях для інфекцій та 
підвищує ймовірність різних респіраторних захворювань.

Сухе повітря в цілому більш запилене, адже в ньому повисає дріб-
ний пил, який в звичайному стані «пов’язаний» вологістю. Підтримка 
оптимальної для людини відносної вологості повітря — це не просто 
комфорт, це життєва потреба і запорука здоров’я. 

Green Business Ukraine
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«Зелений офіс»

«Зелений офіс» допомагає досягти 11 з 17 цілей сталого розвитку і 
може зробити офіс «обличчям» стійкої компанії. В рамках Цілі №3 «За-
безпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю» 
«зелений офіс» забезпечує сприятливий мікроклімат в приміщен-
нях. В даному питанні тісно пов’язані показники СО2, запиленості, 
ризик поширення вірусів, світловий і шумовий рівень, температура 
і вологість повітря.

«Зелений офіс» має три основні напрямки екологізації. В першу 
чергу, це сам об’єкт нерухомості, який впливає на навколишнє се-
редовище при будівництві й експлуатації, потім йдуть всі внутрішні 
процеси, які істотно впливають на кліматичні зміни і, нарешті, міс-
це роботи співробітників, яке впливає на їхнє здоров’я і продуктив-
ність.

Створити якісне та безпечне внутрішнє середовище для співробіт-
ників можливо при впровадженні «зелених» стандартів для офісних 
будівель. При цьому «зелені» стандарти дозволяють не тільки підви-
щити безпеку і продуктивність людей в приміщенні, але і підняти 
рівень екологічної відповідальності, знизити негативний вплив на 
навколишнє середовище.

«Зелена» будівля проєктується для людини і передбачає підвищене 
природне освітлення, якісну звукоізоляцію, тепловий комфорт, 

безпечне повітря та воду, якісне штучне освітлення, транспортну 
доступність, комфортний і гармонійний дизайн. Всі ці фактори сере-
довища в приміщенні дуже важливі для нашого здоров’я.

Відповідно до ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) СХБ 
(Синдром хворого будинку; від англ. Sick Building Syndrome (SBS)) 
характеризується наступним:
- подразнення очей, носа і горла;
- відчуття сухості слизових оболонок і шкіри;
- еритема (почервоніння шкіри);
- розумова втома;
- головний біль;
- висока частота інфекцій дихальних шляхів і кашель;
- охриплість;
- нудота і запаморочення;
- труднощі з диханням.

В умовах сухості у людей з’являється сонливість і неуважність, підви-
щується стомлюваність, погіршується загальне самопочуття, зни-
жується працездатність і імунітет.

2. Фоновий шум.

За даними дослідників «шумове забруднення», характерне для вели-
ких міст, скорочує тривалість життя їх жителів на 10-12 років. Негатив-
ний вплив на людину від шуму мегаполісу на 36% більш значущий, 
ніж від куріння тютюну, яке скорочує життя людини в середньому на 
6-8 років.

Людський організм по-різному реагує на шум різного рівня. Шуми 
рівня 70-90дБ при тривалій дії призводять до захворювання нерво-
вої системи, а більше 100дБ - до зниження слуху, аж до глухоти.
За даними ВООЗ тисячі людей у Великобританії і по всьому світу 
передчасно вмирають 
від серцевих розладів, 
викликаних тривалим 
впливом підвищеного 
рівня шуму. В офісах 
норма шуму 50дБ, але 
в оупенспейсах часто 
рівень шуму підви-
щений до 70дБ і по-
стійний звуковий шум 
негативно впливає 
на здоров’я людини. 
Тому в таких офісних 
приміщеннях необхідно використовувати спеціальні звукопоглина-
ючі підвісні панелі та перегородки.

3. Якість освітлення (природне та штучне).

Деякі наукові роботи показують, що світлова пульсація світлового 
потоку люмінесцентних ламп впливає на зір, викликаючи зоровий 
дискомфорт і загальну стомлюваність, а також викликає мігрені у 
працівників. Декілька досліджень описують вплив освітлення на 
соціальні взаємини і міжособистісні конфлікти співробітників. Вико-
нання роботи, яка дуже сильно залежить від зору, безпосередньо 
залежить від якості освітлення. Рівень продуктивності може збіль-
шуватися до 6%. Відзначається взаємозв’язок між якістю освітлення 
та фізіологічними процесами, наприклад, частотою серцевого рит-
му, рівнем активності.

Попит на сертифікацію і екологізацію офісних будівель відображає 
той факт, що саме для комерційної нерухомості відповідність «зеле-
ному» стандарту стає на сьогодні майже необхідним атрибутом по-
зитивного іміджу, співробітники при виборі компанії віддають пере-
вагу «зеленим» офісам і екологічно-відповідальним компаніям.

Переваги Еко-сертифікації за «зеленими» стандартами для 
офісних об’єктів: 
1. Перевищення вимог законодавства, що є доказом підвищеної 
екологічної відповідальності та дає девелоперу або власнику/
арендтору об’єкта можливість оперувати сертифікатом як марке-
тинговим інструментом, підвищуючи рівень лояльності і довіри 
на ринку до свого об’єкту, що підвищує ріст прибутку.
2. Для девелопера офісної нерухомості «зелений» сертифікат — 
це підвищення іміджу, зростання продажів і зниження вакансій 
при оренді, зниження експлуатаційних витрат на функціонуван-
ня та обслуговування будівлі.
3. Для власника або орендаря офісного приміщення, який вико-
ристовує його, як офіс своєї компанії переваги щодо зниження 
експлуатаційних витрат аналогічні, але також «зелене» примі-
щення — це гарантія для співробітників компанії в тому, що ком-
панія доклала ряд зусиль для створення якісного та безпечно-
го робочого простору, що підвищує їх продуктивність і зберігає 
здоров’я. Це в свою чергу відображається на прибутку компанії, 
оскільки співробітники більш мотивовані до роботи в компанії, 
яка піклується про їх благополуччя та комфорт.
4. Є ряд переваг і для держави в застосуванні «зелених» стан-
дартів будівництва, як, наприклад, актуальне для України завдан-
ня підвищення енергоефективності об’єктів.

ЗАХИЩАТИ ТА ДОПОМАГАТИ: ЛОГІКА ТА ПРИРОДА
РИНКУ БІОРОЗКЛАДНОГО ПОСУДУ В УКРАІНІ

ЗДОРОВ’Я СПІВРОБІТНИКІВ ТА ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА В «ЗЕЛЕНИХ» СТАНДАРТАХ ОФІСІВ

Ми контрактний виробник. Це означає, що ми розміщуємо замов-
лення на виробництво на чужому обладнанні за кордоном. Це було 
усвідомленим рішенням. Причин такої моделі декілька: тестовий 
період — ми хотіли подивитися, що вийде і як піде; на той момент 
в країні ми не знайшли нормативно-правової бази для запуску ви-
робництва біорозкладаного одноразового посуду. І ось — тестовий 
період пройшов, ми переконалися, що все виходить і плануємо в 
цьому році провести підготовчі роботи, а у 2022 - запустити вироб-
ництво в Україні.

Які проєкти Ви вважаєте для себе найбільш важливими на даний 
момент?

Ми підтримуємо і пропагуємо проєкт «Зелений офіс» — це комплекс 
заходів щодо формування екологічної політики компанії і заощад-
ження ресурсів офісу. Еко-офіс працює грунтуючись на принципах 
захисту навколишнього середовища, знижуючи і фінансові витрати 
на утримання приміщення в тому числі. Принципи роботи «зелено-
го офісу» дозволяють значно знизити витрати на електроенергію, 
воду, папір, пластик.

 
 
 
 
 

За статистикою, на великі будівлі припадає 40% світового спожи-
вання енергії, 70% споживання електрики і, як наслідок, 30% викидів 
вуглекислого газу в атмосферу. Наші зусилля зараз спрямовані на 
підтримку цієї програми. В рамках «зеленого офісу» ми можемо за-
пропонувати компаніям використовувати нашу продукцію. На пер-
ший погляд, яка різниця витрачати кошти на пластик або кукуруд-
зяний крохмаль, крім відмінностей в утилізації? Але є неочевидні 
переваги - витрата нашого посуду набагато менша, так як вона дуже 
міцна і не потрібно під час прийому їжі переживати, що вилка або 
ніж тріснуть чи протече стакан.

Які перспективи Ви бачите в найближчому майбутньому?

За даними Verified Market Research, світовий ринок біорозкладаного 
посуду в 2018 році оцінювався в 2 754,9 млн дол. Очікується, що до 
2025 року він зросте до 4 355,1 млн дол. Більш ніж в 1,5 рази . Цьому 
сприяють жорсткі заходи щодо відмови найбільш розвинених країн 
від одноразових пластикових предметів.

На жаль, в нашій країні ми не можемо прогнозувати подібний темп 
зростання, проте спостерігаючи тенденції - відмова від пластикових 
пакетів, наприклад, і інтерес держави до питань екології - є надія що 
процес повільно, але піде. Ми віримо, що через 3-5 років всі заклади 
де є доставка перейдуть на біорозкладний посуд.

Що стосується наших планів, то ми, як уже говорила, плануємо за-
пуск виробництва у нас в країні, оптимізацію асортименту і з часом 
розширення дистрибуції в Україні та за кордоном.

Як Вам допомагає держава в реалізації вашого проєкту?

У цьому питанні нам пощастило! Ми дійсно отримуємо підтримку 
держави, а почалося все після декількох публікацій на агро-порталі 
в минулому році, де нас помітив Андрій Забловський — керівник се-
кретаріату ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, з нами 
зв’язалася Оксана Луценко — координатор Партнерства Green 
Business Ukraine, експерт з впровадження екологічної концепції 
бізнесу, трохи пізніше — Яна Підлісна — Founder в GODDL. А не-
щодавно, у нас відбулася зустріч з народними депутатами: Галиною 
Янченко, Дмитром Луценко і Денисом Масловим, які в рамках за-
ходу щодо відкриття представництва Тимчасової спеціальної комісії 
Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів в Дніпрі, відвідали 
нашу компанію. Зустріч пройшла насичено і тепло.

Завдяки всім перерахованим людям і їх особистої усвідомленості і 
позиції в питаннях екології, ми відчули впевненість і підтвердження, 
що наші зусилля в просуванні продукту не марні.

Віра Глушкова,
учасниця Партнерства «Green Business Ukraine»

Оксана Луценко,
Директорка ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ»

Голова правління ГО «Партнерство Грін Бізнес Юкрейн»

Крім економії, «зелений офіс» створює імідж
соціально відповідальної та еко-спрямованої компанії, 
що підвищує впізнаваність бренду на ринку, підвищує 
рівень довіри до нього. Це корисно при виході на за-
рубіжний ринок, де турбота про навколишнє середо-

вище виховується з дитинства

«Зелений офіс»

Таким чином, на міжнародному рівні зафіксовано 
негативний вплив будівель на здоров’я людини. Для 

його зменшення досить впровадження концепції «зе-
лений офіс» в компанії за міжнародними «зеленими» 

стандартами: LEED / BREEAM.
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Сила науки
Порівняльний аналіз конструкцій дорожнього одягу показав, що 
при заміні природного щебеню шлаковим щебенем для будівни-
цтва 1 км можна отримати економію 1110780 грн для І категорії авто-
мобільної дороги, 247362 грн для ІІ категорії автомобільної дороги, 
185835 грн для ІІІ категорії автомобільної дороги.

Визначено, що прогнозована маса збереженого природного ма-
теріалу у випадку їх 20 % заміни шлаками для 3000 км доріг різних 
категорій становить 2 905 848 т, а у випадку 50% заміни — 7 264 620 т.
Необхідна маса металургійного шлаку для заміни даного обсягу 
природних матеріалів становить 2 356 550 т та 5 891 375 т відповід-
но. Ступінь використання утворених металургійних шлаків у річ-
ному вимірі за І сценарієм 0,21, за ІІ сценарієм – 0,52, що вказує на 
можливість утилізації річного обсягу утворення відходів шляхом ви-
користання їх як дорожньо-будівельного матеріалу на 21 і 52 % від-
повідно.

Критерій відносної трудомісткості використання металургійних 
шлаків знаходиться в межах 0,68…0,82, що вказує на зменшення тру-
довитрат на 18 – 32 % при заміні природних матеріалів металургій-
ними шлаками в досліджуваних конструкціях дорожнього одягу.

Виконано прогнозування рівня екологічної безпеки за різних сце-
наріїв використання металургійних шлаків у дорожньому будівни-
цтві. Заміна природних матеріалів металургійними шлаками в до-
сліджуваних конструкціях дорожнього одягу в розрахунку на 1 км 
дороги дозволить зменшити витрати на дорожньо-будівельні ма-
теріали в 1,3…1,5 рази.

В результаті досліджень визначено, що сумарний прогнозований 
еколого-економічний ефект використання металургійних шлаків у 
дорожньому будівництві за попередженими екологічними збитка-
ми навколишнього середовища становитиме 235,22 млн грн і 588,06 
млн грн відповідно.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ
МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

РЕГЕНЕРАТИВНА ЕРА ТА ХТО ТАКИЙ
МЕНЕДЖЕР ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

Металургійні шлаки є ефективним замінником природних кам’яних 
матеріалів, що використовуються для будівництва і ремонту авто-
мобільних доріг. Шлаковий щебінь за своїми властивостями не по-
ступається щебеню з твердих порід, а іноді і перевершує його [1].
Використання металургійних шлаків як замінників природних 
кам’яних матеріалів у дорожньому будівництві забезпечує:
- по-перше, значне вивільнення земельних площ, які займають шла-
кові відвали, що сприятиме вирішенню екологічних проблем за-
бруднення прилеглих територій і сплати штрафів металургійними 
комбінатами за розміщення кожної тонни шлаку, що покращить їх 
економічний стан;
- по-друге, шлак як ресурс для дорожньої галузі має свою споживчу 
вартість;
- по-третє, це суттєва економія природних кам’яних матеріалів при 
дорожньому будівництві, яка сприятиме збереженню природних 
ресурсів. 

Приведемо приклади застосування шлаків для будівництва різних 
транспортних споруд.

Кільцева дорожня розв’язка «Oak Flats Interchange» в Новому Пів-
денному Уельсі. На її будівництво пішло близько 50 тис. т шлаків. 
Проєкт здійснила австралійська компанія ASMS, яка вже утилізує до 
1,2 млн т шлаками матеріалів на рік (Рис.1). 

Гарним прикладом застосування шлаків для прокладання доріг є 
будівництво ділянки вулиці в Сіднеї (Австралія) [2]. Частину дорож-
нього полотна австралійці зробили з геополімерного бетону. Бетон 
виготовлений із суміші доменного шлаку і золи від ТЕС. Поки що 
ділянка дороги є тестовою, і стан полотна контролюватимуть датчи-
ки. Якщо досвід виявиться успішним, його застосування розширю-
ватимуть (Рис.2).

Підстильний нижній шар - з доменного шлаку великої фракції, верх-
ній — дрібної. Всі верстви були утрамбовані і покриті гідроізоляцією 
— спеціальною плівкою. Над «подушкою» встановили армокаркас з 
немірної арматури, який залили бетоном. Бетон для цього експери-
менту використовувався трьох видів - класичний на основі граніт-
ного щебеню і піску і спеціальні, виготовлені на основі відвального 
доменного і сталеплавильного шлаків. Ділянку дороги розбили на 
три зони, на кожній з яких залили певний вид бетону, щоб згодом 
об’єктивно оцінити ступінь впливу від перепадів температур і на-
вантаження великовагового автотранспорту. Питанням підвищення 
рівня екологічної безпеки у дорожньому будівництві шляхом вико-
ристання відходів металургійних виробництв як альтернативного 
матеріалу дорожнього будівництва присвячено дослідження [3]. Ав-
тором визначено, що конструкції дорожнього одягу з використан-
ням шлакових матеріалів є найбільш технічно та економічно вигід-
ними для використання в будь-яких будівельно-ремонтних роботах 
при будуванні автомобільних доріг.

Використання шлаків дає можливість: економити 700-2000 м3 
кам’яних матеріалів на кожному кілометрі автомобільних доріг, що 
будуються; подовжити будівельний сезон; збільшити міцність та 
надійність дорожніх конструкцій; суттєво знизити енергоємність до-
рожнього одягу; спростити технологію виконання робіт; знизити ко-
шторисну вартість будівництва дорожнього одягу на 20-40 %.

Використання шлакових матеріалів є найбільш технічно та економіч-
но вигідними для використання в будь-яких будівельно-ремонтних 
роботах при будівництві автомобільних доріг. Щебінь та суміші з 
металургійних шлаків застосовують в шарах дорожніх одягів, при 
укріпленні узбіччя, влаштуванні шорстких поверхневих обробок по-
криттів та приготуванні асфальтобетонних сумішей [4]. 

Проведені дослідження дозволили сформувати основний діапа-
зон значень модулю пружності шару основи (350-450 МПа), а також 
визначити, що коефіцієнт міцності повинен бути майже однаковим 
як при використанні природного матеріалу так і при використанні 
металургійних шлаків в конструкції дорожнього одягу.

При використанні металургійного шлаку як дорожньо-будівельного 
матеріалу з рекомендованою товщиною шару основи дорожнього 
одягу критерій відносної міцності близький до одиниці, що свід-
чить про забезпечення вимоги еквівалентної міцності конструкції 
дорожнього одягу з металургійним шлаком. При цьому в загальній 
структурі конструкції дорожнього одягу різних категорій доріг об-
сяги металургійного шлаку становлять 25...33 %, що приводить до 
зменшення трудовитрат на будівництво на 18…32 % при відносному 
зменшенні вартості ДБМ в 1,3…1,5 рази.

Донедавна питання стійкості були невідомі більшості загалу. Але 
вже сьогодні в пошукових системах роботи є безліч запитів на ме-
неджерів сталого розвитку чи ESG експертів не лише закордоном, 
а й в Україні. 

А передові видання Західної Європи попереджаюсь про 
Greenwashing, що може стати наступним ризиком для ESG індустрії 
і навіть новою «EGS бульбашкою», що може мати більше впливу чим 
криза 2008 р. 

Наразі існує безліч курсів, тренінгів, програм зі стійкості, корпора-
тивної соціальної відповідальності, 17 цілей сталого розвитку, ESG та 
інших, проте обізнаність не прирівнюється до досвіду.

Причиною такої кількості та різноманітності подій став зростаючий 
попит на сталість. Зокрема, 2020 р. був дуже спекотний на події, що 
визначатимуть розвиток світової економіки, так, зокрема: питання 
зміни клімату, як глобальні економічні ризики на Світовому еко-
номічному форумі; новий курс Д. Байдена на екологізацію індустрії 
США; заява Сі Цзіньпіна про перехід Китая до вуглецевої нейтраль-

ності до 2060 року; заяви про спільні роботи сертифікаційних інсти-
туцій та аудиторських фірм навколо нефінансової звітності. 

Історично з 1980-х р. спостерігається активна глобалізація, коли ком-
панії на Заході почали офшорно випускати свою продукцію у країнах 
із набагато слабшим соціальним та екологічним захистом. Основ-
ним завданням було максимізація прибутку, питання ж впливу на 
соціальне та екологічне середовище займали другорядне місце. 
Короткострокові стратегії бізнесу зосереджувалися на переробку та 
виготовленням своєї продукції, далеко від поля зору критичного по-
гляду західних споживачів. Це дозволило екстерналізувати витрати 
на екологічні системи та локальні громади, які мали дуже мало шан-
сів протистояти міжнародним корпораціям. Це той випадок, коли 
компанії отримують прибуток від виникнення проблем. 

Інвестиційні рішення приймалися переважно на аналізі ризиків у 
фінансовій системі, що, як правило, розглядається в короткостро-
ковій перспективі, і, як результат, системні ризики рідко належним 
чином розглядалися. Наприклад, інвестиційні банки мали доступ до 
детальної інформації про ризики зміни клімату внаслідок викори-
стання викопного палива протягом багатьох років, і все ж 35 банків 
у Канаді, Китаї, Європі, Японії та США разом направили 2,7 трлн. до-
ларів США на викопне паливо протягом чотирьох років уже після 
прийняття Паризької угоди (2016–2019).

1. Снижение экологической нагрузки при обращении со шлаками  черной  металлургии:  моно-
графия  /  К.Г.  Пугин, Я.И. Вайсман, Б.С. Юшков, Н.Г. Максимович. – Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 
2008. – 316 с.
2.https://censor.net.ua/ua/news/3134974/ukrayina_moje_vpyatero_zbilshyty_vykorystannya_shlakiv_
na_budivnytstvi_dorig_doslidjennya
3. Крюковська Л.І. Підвищення рівня екологічної безпеки у дорожньому будівництві шляхом ви-
користання металургійних шлаків. Дис…канд. техн. наук. – Національний авіаційний універси-
тет, Київ, 2019.- 188  c.
4. ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків мета-
лургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

У вересні 2018 року «АрселорМіттал Кривий Ріг» на своїй території 
побудував для дослідження експериментальну ділянка дороги за 
принципом листкового пирога. На рисунку 5 приведено конструк-
цію дорожнього одягу цієї ділянки дороги.

Міст Королеви Єлизавети II (Великобританія) побудований з вико-
ристанням 40 тис. м3 доменного шлаку (Рис.3). На будівництво бу-
дівлі і злітно-посадкової смуги аеропорту «Toowoomba Wellcamp 
Airport» в Австралії використано 100 тис. т геополімерного бетону. 
Ця технологія дозволила скоротити викиди СО2 на 6,6 тис (Рис.4).

Сила науки

Рисунок 1 - Кільцева дорожня розв’язка 
«Oak Flats Interchange» в Новому Південно-
му Уельсі (Австралія)

Рисунок 2 - Ділянки вулиці в Сіднеї (Австра-
лія)

Рисунок 5 - Конструкція дорожнього одягу експериментальної ділянка дороги «Арселор-
Міттал Кривий Ріг»

Рисунок 3 - Міст Королеви Єлизавети II
(Великобританія)

Рисунок 4 - Злітно-посадкова смуга аеропор-
ту «Toowoomba Wellcamp Airport»

Конструкція дорожнього одягу із застосуванням
металургійного шлаку

Таблиця 1

Обсяги шлакового щебеню для будівництва 1 км дороги

Таблиця 2

При використанні металургійного шлаку з рекомендованою товщи-
ною шару основи забезпечуються вимоги до міцності дорожнього 
одягу. В загальній структурі конструкції дорожнього одягу різних ка-
тегорій доріг обсяг металургійних шлаків становить 25,4…32,5 %.

Показники конструкції дорожнього одягу
для будівництва 1 км дороги

Таблиця 3

Вікторія Хрутьба,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності НТУ
Леся Крюковська,

кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та 
безпеки життєдіяльності НТУ

Сталий розвиток

(Продовження на стор. 10)
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Дані по забору прісної води окремими секторами економіки в 
Україні показують високий відсоток споживання води промислові-
стю (40%), в той час як середньосвітовий аналогічний показник ста-
новить близько 30%, а в країнах ЄС є ще меншим. 

Оцінка втрат води

Основними причинами втрат свіжої води на підприємствах можуть 
бути: систематичні витоки або протікання запірної арматури, неці-
льове використання, відсутність контролюючого обладнання.

Для оцінки перевитрат і втрат води на виявлених проблемних 
ділянках виробництва використовують експериментальне вимірю-
вання витрат води в обраних технологічних процесах/операціях. 
Вимірювання витрат води здійснюється за допомогою приладів 
(витратомірів) або вручну (за допомогою ємності відомого об’єму і 
секундоміру).

При неможливості прямого вимірювання знаходять способи оцінки 
витрат/втрат води розрахунком.

Зупинимось більш детально на принципі економічної вигоди від 
ефективного водокористування на підприємстві.

Аналіз водокористування на підприємстві

Перш за все, при прийнятті можливих ефективних рішень, необхід-
но проаналізувати окремо використання води на господарсько-по-
бутові потреби і на виробничі потреби.

На господарсько-побутові потреби підприємства використовується 
вода питної якості. Для цих потреб підприємства найчастіше заби-
рають воду з централізованих систем водопостачання або підземну 
воду з власних свердловин.

На деяких підприємствах споживання води на господарсько-побу-
тові потреби може становити значну, а іноді переважну, частку за-
гального споживання води. Із-за неощадливого використання води 
питної якості підприємства споживають і сплачують за воду іноді в 
декілька разів більше в порівнянні з їх дійсними потребами. Госпо-
дарсько-побутові стічні води найчастіше скидаються підприємства-
ми у міські/відомчі централізовані каналізаційні системи. Об’єм цих 
вод (і плата за їх скид) визначається, у разі відсутності спеціального 
лічильника, за об’ємом господарсько-побутового водоспоживання.

Крім того, у разі використання для господарсько-побутових (та ін-
ших) потреб підземної води з власної свердловини, собівартість 
свіжої води для підприємства може в десятки разів перевищувати 
вартість води як ресурсу, що треба враховувати для оцінки водоспо-
живання.

Для детального аналізу виробничого водокористування необхідно 
отримати принципову технологічну схему виробництва з визна-
ченням всіх технологічних процесів і операцій, для яких використо-
вується вода. На основі такої технологічної схеми створюється ба-
лансова схема потоків виробничої води (вхід-вихід) з визначенням 
об’ємів води і вмісту матеріалів/хімікатів, які містяться в цих потоках.

Вимоги до якості виробничої води (її називають ще технологічною 
водою) різні. Вони залежать від виду продукції і визначаються: га-
лузевими нормами, технологічними регламентами, державними 
стандартами на виробництво тієї чи іншої продукції, іншими доку-
ментами.

Сталий розвиток
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Сталий розвиток
Витрата води, яка йде у продукцію або використовується для пе-
ребігання хімічних та інших процесів, може бути визначена за тех-
нологічним регламентом відповідного процесу або розрахована 
за рецептурою приготування розчинів/сумішей (наприклад, при-
готування бетонних сумішей, замішування тіста, приготування 
гальванічних розчинів).

В інших випадках реальні витрати води (наприклад, для миття, 
транспортування сировини, ін.) можна розрахувати за даними ре-
жиму процесу, подачі води насосом, тривалості, кількості включень 
насосу за певний період часу, тощо.

Детальний аналіз використання води на підприємстві дозволяє 
визначити потенціал економії ресурсів — води, електроенергії на її 
транспортування, а також, матеріалів (якщо вони містяться в потоках 
води) — в абсолютних (м3/рік, квт-год/рік, т/рік) і грошових одиницях.

Для реалізації цього потенціалу розробляються пропозиції з органі-
заційних, технічних/технологічних рішень

Пропоную розглянути деякі економічнообгрунтовані заходи, які 
стануть у нагоді для більш ефективного використання водних ре-
сурсів на підприємствах.

Заходи для зменшення споживання води на господарсько-побу-
тові потреби 

Ці заходи, перш за все, стосуються належного утримання підприєм-
ства, а саме, належного утримання зовнішньої та внутрішньої водо-
провідної системи і сантехнічного обладнання. Вони включають:
- запобігання необґрунтованому використанню водопровідної води 
(наприклад, для поливу, прибирання);
- перевірку стану сантехнічного обладнання в будівлях і цехах, ви-
явлення і ремонт або заміна пошкодженого обладнання для запобі-
гання систематичним втратам води;
- встановлення приладів на трубопроводах для зниження тиску (ви-
трат) води;
- оновлення сантехнічного обладнання – удосконалення або заміна 
застарілих моделей кранів, душів, зливів туалетів на водозберігаючі, 
які зменшують або унеможливлюють перевитрату води.

Можливі такі варіанти:
- встановлення різного типу регулюючих пристроїв в звичайних 
зливних бачках туалетів для мінімізації витрати води без пору-
шень рекомендацій виробника (можлива економія води на 1 
змив — до 30%); 
- використання туалетів зі зливними бачками з подвійними 
адаптерами (економія води 2,2-4,5 л на 1 змив);
- використання дощової води. Нинішній розвиток технологій 
дозволяє розширити використання дощової води не лише для 
поливу, а й для змиву унітазу, прибирання та навіть для прання;
- використання туалетів сучасної моделі, що забезпечують ско-
рочений об’єм води для змиву (6 л на 1 змив);
- встановлення пісуарів сучасних моделей з таймерами, сен-
сорами для мінімізації витрати води або автоматичного змиву 
(економія води можлива більше 75%);
- встановлення аераторних насадок на водопровідні крани уми-
вальників (економія води 40-70%);
- встановлення на умивальниках кранів, що самі перекривають-
ся (через 1-20 секунд після натискання на головку), або кранів 
з інфрачервоними сенсорами (кількість води регулюється кори-
стувачем);
- встановлення душових розпилювачів з аераторами;
- використання душових насадок з ручним регулюванням ввім-
кнення-вимкнення води користувачем (натисканням на ручку);
- підвищення екологічної культури людей (водокористувачів): 
ознайомлення зі способами зменшення зайвих витрат води, ви-
користання наочної інформації в місцях водокористування про 
необхідність заощадження води, тощо (можливе зниження ви-
трат води до 10%).

РЕГЕНЕРАТИВНА ЕРА ТА ХТО ТАКИЙ
МЕНЕДЖЕР ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

СТАЛЕ ВОДОСПОЖИВАННЯ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

На противагу цього з 90-х років активізуються міжнародні ініціа-
тиви з питань захисту навколишнього та соціального середовища, 
приймається ряд угод та декларацій. В 2001р. приймаються Цілі ро-
звитку тисячоліття, а згодом в 2015 р. Цілі сталого розвитку. Такий 
контекст призводить до зміни парадигми та формування нової ери 
взаємовідносин.

З’являється нове поняття — Регенеративна Ера (The Future of 
Business Leadership, Grayson, Coulter). Очікується, що нова ера управ-
лінців стане повністю помітною протягом найближчих п’яти років і 
буде характеризуватися більш радикальним підходом до бізнесу.

Регенеративна ера характеризуватиметься зобов’язаннями щодо 
кругової економіки, включно з високопроєктованими та ефективни-
ми, повністю закритими вхідними та вихідними даними. Прогнозу-
ються формування бізнес-моделей Net Positive на основі екологіч-
них, соціальних та корпоративних критеріїв бізнесу. Ментальність 
«не нашкодь» незабаром буде застарілою, оскільки очікується, що 
провідні компанії зможуть максимізувати свій позитивний вплив 
майже з нульовим негативним.

Навіть сьогодні питання стійкості вийшло на рівень «must have». Під-
приємства відіграють важливу роль у зміненні економічних систем 
шляхом ефективного залучення політики та залучення зацікавлених 
сторін у всі ланцюги створення вартості. Наприклад, Apple анонсу-
вав з 2021р. бонусну систему менеджменту на основі ESG критеріїв, 
PepciCo — стати вуглецево нейтральною компанією, і спонукає до 
змін всіх підрядників. Таких прикладів з кожним роком все більше.

Інтеграція ESG та стале фінансування не є новими поняттями у світі 
фінансів. Багато установ та організацій все ще дивуються темпами 
та інтенсивністю, з якою ця тенденція втілюється у галузі. Тому не 
дивно, що організації, які раніше мали лише невеликі команди з пи-
тань сталого розвитку або зовсім їх не мали намагаються пристосу-
ватися до цих системних змін.

Гонка за найкращими талантами розпочалася як у бізнес секторі, так 
і в освітньому та інвестиційному. Пошук експертів зі сталого розвит-
ку ставить досить унікальні завдання, враховуючи широкий спектр 
необхідних наборів навичок для інвестицій ESG та позицій стало-
го фінансування. Численні організації вирішили просто розширити 
сферу своїх наявних операцій з КСВ чи HR, PR відділу шляхом інте-
грації діяльності ESG. Іншим довелося створювати нові департамен-
ти з нуля та навчати своїх співробітників до новостворених посад.

Спостерігається тенденція, що більшість посад експертів зі сталого 
розвитку чи менеджерів з ESG займають люди з нетрадиційним до-
свідом ESG. З одного боку, це розширення наявних можливостей, 
тоді як з другого — це питання якості. 

Виникає питання: «хто ж насправді менеджер зі сталого розвитку 
і які навички необхідні, щоб наймати дану посаду?». Український 
ринок має варіацію профілів, серед яких найбільша кількість серед 
представників PR та HR, невелика кількість спеціалістів природни-
чих наук, менше з фінансового сектору та IR. З появою інвестицій ESG 
та стійкого фінансування, а також через дефіцит висококваліфікова-
них талантів, спостерігається новий бум ESG професіоналів та ме-
неджерів зі сталого розвитку, починаючи від початкового рівня і 
закінчуючи міжнародними сертифікованими експертами ESG.

Варто зазначити, що така неоднозначність, в першу чергу, залежить 
від відсутності загальних стандартів ESG та стійких фінансових стан-
дартів. Переважна більшість сертифікованих програм розробляють-
ся практиками фінансового сектору, і їх акцент більше спрямований 
на підвищення обізнаності та надання фундаментальних знань з 
питань ESG серед професіоналів фінансового сектору без науково-
го досвіду. Тоді як експерти з питань сталого розвитку мають ство-
рювати та впроваджувати зміни, які матимуть вплив на людство та 
світ задля підтримки поточного та майбутніх поколінь. Ці експерти 
мають важливе значення для формування єдиної стійкої стратегії 
розвитку організації, де вони працюють, та середовища в якому їх 
організація оперує. 

Управління стійкістю — це дисципліна, яка поєднує в першу чергу 
кліматичну науку та бізнес. Менеджери з питань сталого розвитку 
взаємодіють із широким колом громадськості, дослідниками та всі-
ма зацікавленими сторонами, задля стійких рішень проєкту (інду-
стрії), зберігаючи пріоритетом економічний добробут організації.

Велика кількість інвесторів та аудиторів наголошує на різно-
манітності сталих рішень, проте, як правило, в їх командах мало 
спеціалістів, які мають справді технічні знання з питань E, S або G. 
Багато практиків, які виконують діяльність, пов’язану з ESG, у фінан-
сових установах, консалтингових чи аудиторських агентствах, ви-
діляють свої нещодавно отримані документи, такі як сертифікати 
в галузі сталого фінансування або онлайн-курси ESG або коротко-
строкові курси навчання. Проте варто зауважити, що стійкість не є 
окремою функцією, якою оперує менеджер, це стратегія розвитку. 

Регенератинва Ера буде характизуватися
більш радикальним підходом до бізнесу

Як лаконічно зазначає Британська академія, нам по-
трібен бізнес, щоб «вигідно вирішувати проблеми лю-
дей і планети, а не отримувати прибуток від проблем». 

Саме таке завдання і стоїть перед менеджерами зі 
сталого розвитку.

Аліна Соколенко,
Голова правління Асоціації експертів зі сталого розвитку, 

директорка консалтингової компанії AV Group

Досягнення Україною Цілей сталого розвитку, які були затверджені 
на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році, включено до основ-
них засад екологічної політики України. Цілі сталого розвитку ООН 
бралися до уваги під час підготовки державних стратегічних доку-
ментів, однак уперше вони прописані на рівні окремого закону.

Так в Україні у 2019 році офіційно з’явилася оновлена Стратегія дер-
жавної екологічної політики на період до 2030 року. У ньому зазна-
чені міжнародні зобов’язання України, передбачені, зокрема, Уго-
дою про асоціацію з ЄС та Паризькою угодою, а також вимірювані 
показники ефективності, які повинні бути досягнуті до 2030 року.
Вказані цілі стосуються якості повітря, змін клімату, сталого вироб-
ництва, споживання, поводження з відходами, а також якості води та 
її раціонального використання.

Україна належить до малозабезпечених водою країн: на одного жи-
теля України припадає трохи більше 1 тис.м3 річкового стоку. 

Це вчетверо менше, ніж середня водозабезпеченість 1 жителя країн 
ЄС.

Тому принцип сталого управління водними ресурса-
ми має бути запроваджений майже на кожному під-

приємстві та націлений на раціональне та ефективне 
водокористування під впливом найпростішого та 
надійного механізму – економічної зацікавленості.

Незважаючи на відносно низьку вартість води і послуг 
за водопостачання/водовідведення в Україні сьогодні, 

перспектива невідворотного зростання вартості по-
слуг і ціни на природну воду обумовлює необхідність 

економного використання води підприємствами.

Дотримання норм якості виробничої води є обов’язко-
вим, тому що якість води впливає на якість продукції.

З іншого боку, використання більш чистої
води,наприклад, води питної якості, для

виробничих потреб без відповідного обґрунтування
є економічно і екологічно недоцільним. 

(Продовження на стор. 12)
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(Продовження. Поч. на 10-ій стор.)

В першу чергу, розглянемо питання планованої діяльності, коли 
проєктується та готується для проходження експертизи умовний 
промисловий майданчик.

Згідно з ДСНП, визначається санітарно-захисна зона даного об’єк-
ту у відповідності до виду майбутньої діяльності, вивчаються умови 
розміщення і функціонування планованого об’єкту промислового 
призначення з об’єктами соціального та громадського призначен-
ня, враховуються існуючі санітарно-захисні зони підприємств, з яки-
ми межує об’єкт планованої діяльності.

Якщо наявні об’єкти соціального чи громадського призначення, 
вивчається можливість розміщення промислового об’єкту із попе-
редньою консультацією щодо можливості встановити відкориговані 
певні межі СЗЗ, скоротити її від нормативних вимог до необхідної та 
реальної картини.

Іншим прикладом може бути реконструкція та розширення промис-
лового об’єкту, який вже має відповідні екологічні дозволи та прохо-
див процедуру скорочення СЗЗ та вже отримував Висновок з ОВД. 
В даному випадку відбувається зміна параметрів, закріплених в цих 
дозвільних документах — побудова нових споруд чи встановлення 
нових джерел викидів ЗР в АП змінюють межі наявної санітарно-за-
хисної зони та закріплені проєктні показники у Звіті та Висновку з 
ОВД.

Таким чином, потрібно наново проходити вищезазначені проце-
дури, знову ж таки починаючи із вивчення та встановлення реаль-
них меж санітарно-захисної зони підприємства — оскільки в оцінці 
впливу на довкілля вони вже мають бути описані як встановлені від-
повідно до державних санітарних норм та правил.

Якщо нормативна санітарно-захисна зона не витримана — обов’яз-
ковим є отримання Висновку Держпродспоживслужби України на 
відповідні матеріали обґрунтування скорочення СЗЗ, з попереднім 
проходженням експертної комісії у ДУ «Інститут громадського здо-
ров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

Без проходження даної процедури межі санітарно-захисної зони 
не захищені від зовнішнього впливу, не розглядаються державни-
ми органами як врегульовані, немає можливості для проходження з 
позитивним результатом процедури з Оцінки впливу на довкілля та 
отримання Висновку з ОВД, якщо вид діяльності підприємства під-
падає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Також відсутність врегульованої СЗЗ підприємства унеможливлює 
отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря, що є вимогою ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».

Розглядаючи зв’язок проєктів ОВД та СЗЗ, треба розуміти, що вико-
навець Звіту з оцінки впливу на довкілля не може приховати пору-
шення санітарно-захисної зони в частині обґрунтування атмосфер-
ного забруднення. Швидше за все, у Висновку з ОВД буде зазначена 
умова скорочення СЗЗ та вимога повторного проходження проце-
дури ОВД після цього, це подвійні витрати для підприємства. 

Останнім часом в Україні серед підприємців виникає розуміння, що 
розміщення об’єкту промислового призначення має розпочинатися 
із врахування та аналізу майбутніх ризиків та витрат, пов’язаних з 
отриманням всіх необхідних дозволів у сфері екології та санітарного 
законодавства України — саме на етапі планованої діяльності.

Поступово, крок за кроком, дотримання екологічного та санітар-
ного законодавства в нашій країні стає частиною життя будь-яко-
го промислового підприємства!

Сталий розвиток
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СТАЛЕ ВОДОСПОЖИВАННЯ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЯК ПОВ’ЯЗАНІ МІЖ СОБОЮ ПРОЄКТ СКОРОЧЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ 
ЗОНИ (СЗЗ) ТА ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ?

Заходи з підвищення ефективності використання виробничої 
води

Для збереження свіжої води використовуються або можуть викори-
стовуватись альтернативні, внутрішні джерела водопостачання такі 
як:

1. Оборотна вода і послідовно використана вода.
 
Ці внутрішні джерела водопостачання використовуються на під-
приємствах в основному для цілей охолодження-нагріву. Так, на під-
приємствах України у системах оборотного та повторно-послідов-
ного водопостачання циркулює 45806 млн м3 води (2012 р.). Ця вода 
практично не потребує очищення, але є необхідність періодичного 
її підживлення для корегування складу, і тому підвищення ефектив-
ності роботи таких систем є також важливим для скорочення спо-
живання свіжої води.

2. Очищена стічна вода власного підприємства.

Доцільність повторного використання промислових стічних вод на 
підприємстві визначається можливістю, складністю і вартістю їх ло-
кальної або загальнозаводської очистки відповідно до вимог якості 
виробничої води. 

3. Відпрацьована вода іншого (сусіднього) підприємства.

Виробнича стічна вода, яка не використовується повторно, але за 
своєю якістю є придатною для технологічних потреб поруч розта-
шованого підприємства (наприклад, малозабруднена, умовно чиста 
вода, паровий конденсат, тощо) може бути додатковим альтернатив-
ним джерелом водопостачання.

4. Використання частини талих і дощових вод.

Використовується підприємством у власному виробництві (у ви-
робництві вогнетривів, у цементній промисловості, для потреб по-
жежогасіння)

Ще однією мотивацію для сталого водоспоживання є те, що окрім 
економічної вигоди, раціональне використання водних ресурсів та 
впровадження заходів щодо зниження їх  використання позитивно 
позначатимуться на репутації підприємств, оскільки сьогодні дружні 
до екології підприємства залучають більше міжнародних партнерів 
та клієнтів, для яких дотримання цілей сталого розвитку є обов’язко-
вою умовою співробітництва. 

І найголовніше — такі еколого економічні рішення допомагають за-
хистити довкілля. 

Олена Ковшова,
інженер з охорони навколишнього середовища

ТОВ «ЕКО-АДВОКАЦІЯ» і ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»

Еколог — екологу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬТОРФ»
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 

по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
Код за ЄДРПОУ – 00426302

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 

відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.
     1. Інформація про суб’єкта господарювання.  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬТОРФ», 
що знаходиться за адресою: 44614, Волинська обл., 

Маневицький р-н., с. Прилісне, вул. Сойне, буд.15
тел. +380673328562 

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається нове будівництво І-ї черги си-

ровинної бази «Велике» з видобутку фрезерного торфу, першочергово, для 
торфозаводу «СОЙНЕТОРФ» ДП «ВОЛИНЬТОРФ» на території Черевахської 
сільської ради Маневичського району Волинської області. 

Технічна альтернатива 1. 
Державним підприємством «Волиньторф» планується фрезерний спосіб 
видобутку торфу, який відноситься до шаро-поверхневого, так як торф’яна 
порода розробляється одночасно не на повну або максимальну можливу 
глибину, а тонкими шарами з поверхні за короткі цикли. Фрезерний спо-
сіб видобутку є найпоширенішим, але найчутливішим до зміни погодних 
умов. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови родовища встановлені 
як сприятливі для видобутку торфу і дозволяють сезонне проведення екс-
плуатаційних робіт. 

Технічна альтернатива 2. 
Екскаваторний спосіб видобутку торфу на ділянці не розглядався, тому 

що цей спосіб в порівнянні з фрезерним має більшу трудомісткість і 
собівартість продукції (рекультивація земель потребує великих витрат).  
Оскільки дана пропозиція є неефективною з точки зору раціонального і 
екологічного використання земель, пропозицію було відхилено. 
Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для забезпечення плано-
вої діяльності підприємства.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви           
     Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Торф’яне родовище «Велике» розташоване на території Черевахської 
сільської ради Маневичського району Волинської області. Родовище не ро-
зробляється.

Місце провадження планованої діяльності, загалом, обумовлене наявні-
стю на території корисних копалин з високими показниками якості.

Шляхи сполучення в районі робіт розвинуті добре, всі населені пункти 
пов’язані між собою асфальтовими або покращеними ґрунтовими дорога-
ми. Окремі площі торфоділянок вкриті деревно-чагарниковою рослинні-
стю, представленою в основному вільхою та березою. 

Відстані і напрямки родовища від районного центру с.м.т. Маневичі-ПЗ в 
15 км від найближчої станції Троянівка Львівської залізниці на ПС в 11 км і від 
найближчих селищ: Кашівка - на захід в 2,5 км і Софіянівка - на ПС в 2,5 км. 
Землекористувачем торф’яного родовища є Софіяновське лісництво Мане-
вицького лісгоспзагу і колгосп «Волинь». 

Площа торф’яного родовища в даний час використовується як лісо-
ве угіддя і сінокіс. Уздовж північно-західного краю родовища проходить 
путівець, що з’єднує села Софіянівка і Кашовку. Ця дорога придатна для 
проїзду грузового та автомобільного транспорту тільки в суху пору року. 
Електрифікація прилеглих до родовища населених пунктів здійснюється 
від державної енергомережі. Вільна електрична потужність відсутня. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розглядалось питання, щодо активної розробки торфородовища «Засвіт-

тя-Синтелюк», що знаходиться за межами населених пунктів Карасинської, 
Городоцької та Прилісненської сільських рад Маневицького району Волин-
ської області. Проте, встановлено, що дане родовище не дозволить повні-
стю забезпечити потребу підприємства в сировинній базі для виробництва 
паливних брикетів, загалом, через незначні поклади корисних копалин на 
даній території.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. 
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в забезпе-

ченні торфозаводу «СОЙНЕТОРФ» ДП «ВОЛИНЬТОРФ» сировинною базою 
для виробництва торф’яних паливних брикетів з високими показниками 
якості (в т.ч. коефіцієнтом корисної дії), які в подальшому будуть викори-
стовуватись як сировина для опалення житлово-громадських забудов най-
ближчих до підприємства населених пунктів.

 Крім того, варто виділити ряд інших соціально-економічних переваг, які 
очікуються при провадженні планованої діяльності, серед яких: збільшення 
надходжень у місцевий та державний бюджет за рахунок сплати підприєм-
ством податків; покращення економічного потенціалу регіону; створення 
нових робочих місць для населення із забезпеченням сучасних та безпеч-
них умов праці; забезпечення сільськогосподарських підприємств якісним 
фрезерним торфом для виробництва компостів та вирощування рослин; 
використання рекультивованих земель для ренатуралізації боліт, тощо. 

Проєктними рішеннями передбачається впровадження ряду природо-
охоронних, ресурсозберігаючих, енергоефективних та запобіжних заходів, 
які націлені на забезпечення допустимого антропогенного навантаження 
господарської діяльності на умови життєдіяльності населення та дотриман-
ня фундаментальних принципів сталого розвитку.

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

Загальні відомості:
Торф’яне родовище «Велике» розташоване на території Черевахської 

сільської ради Маневичского району Волинської області. На даному етапі 
родовище не розробляється. Торф’яне родовище «Велике» розташоване в 
Західно-Поліському торф’яному районі Поліської торф’яної області. Тери-
торія району розташована в межах поширення льодовикових відкладів. 
Місцевість має характер моренно-зандрової рівнини з флювіо-гляціальним 
покровом. Заторфованість району досягає 7,4%, що є набільшим показни-
ком на території України.

Геологічна вивченість родовища наступна: У 1978 році Київською геоло-
гічною експедицією тресту «Київгеологія» були виконані на торф’яному ро-
довищі «Велике» пошуково-розвідувальні роботи. За даними цієї розвідки 
площа родовища в нульових межах склала 569,6 га, в межах промислової 
глибини по потужності 0,7 м - 303,0 га. Запаси, віднесені, до категорії С2 і 
склали 465 тис.тон, при вологості 40%. У 1982 році Київською експедицією 
ВГО «Північукргеологія» виконана детальна розвідка родовища. Площа ро-
довища в межах промислового покладу склала 638,48 га, запаси за кате-
горією А склали 2004 тис. т. при умовній вологості 40%.

Загалом район родовища торфу «Велике» спеціалізується на сільському 
господарстві та на заготівлі лісу. Основним видом сільського господарства 
є тваринництво. 

Окремі площі торфоділянок вкриті деревно-чагарниковою рослинністю, 
представленою в основному вільхою та березою (віком до 3 років).

Період діяльності:
Видобування торфу передбачається в наступні терміни початку і кінця 

сезону, що відповідає досвіду діючого підприємства та нормам технологіч-
ного проєктування підприємств з видобування торфу для даного регіону:

- початок сезону – 10 травня;
- кінець сезону – 15 вересня;
- кількість календарних днів сезону – 129.
Тривалість одного циклу при видобуванні фрезерного торфу за сприят-

ливих погодних умов - 2 дні. За сезон планується провести 27 циклів.
Рекультивація земель:
За аналогією розробки торфових родовищ району, після вироблення 

торфу Південної ділянки родовища «Велике», землі рекультивуються для 
передачі їх для сільськогосподарських потреб (близько 70% від всіх пору-
шених виробками земель за даними замовника) та для відновлення боліт 
(ренатуралізація), інших потреб. В результаті рекультивації цільове призна-
чення земель не змінюється, землі повертаються в стані попереднього ви-
користання.

Згідно з нормативами, товщина придонного шару на вироблених площах 
торф’яного родовища, передбачених під рекультивацію для сільськогоспо-
дарських потреб, після видобутку торфу складає 0,5 м, для ренатуралізації 
боліт – 0,15 м, що забезпечить необхідні умови вказаного типу рекультивації.

Якісна характеристика корисної копалини (торфу) ділянки Південна ро-
довища «Велике» була виконана з огляду на напрямки її застосування – для 
виготовлення торфобрикетів та компостів, відповідно до діючих наразі нор-
мативних документів: ДСТУ 2043-92 «Торф фрезерный для производства 
брикетов. Технические условия» та РСТ УССР 1959-85 «Торф для приготовле-
ния компостов. Технические условия».

Основні техніко-економічні показники запасів:
Основні показники запасів торфу ділянки Південна наведені нижче:

Продовження на стор. 14

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами:

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:
 - дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря від стаціонарних джерел;
- дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня 

звукового тиску в процесі ведення діяльності;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу 

об’єкта на здоров’я та життя населення;
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- проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
- дотримання вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та місто-

будівні обмеження, які регламентуються такими нормативними актами:
 - «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України від 27.06.2006 р., №309.

- «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних ре-
човин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими нака-
зом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за 
№156/34439). 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 
р. №173.

- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання тери-
торій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, 
зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195).

- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та ін-
фразвуку».

 щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1.
 щодо територіальної альтернативи 1. 
Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства, 

а також протипожежних розривів між спорудами (в.ч. тимчасовими)
щодо територіальної альтернативи 2. 
Аналогічно територіальній альтернативі 1. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами: 
щодо технічної альтернативи 1. 
Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:
 – на території ділянки видобування торфу відповідно до календарного 

плану виконання видобувних робіт буде знятий ґрунтово-рослинний шар 
та заскладований в окремі бурти, для подальшого використання під час 
проведення відновлюючих рекультиваційних робіт;

 – виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території від 
несприятливих природних явищ з урахуванням результатів інженерно-гео-
логічних та гідрогеологічних вишукувань;

 – влаштування нагірних канав по периметру ділянки видобування тор-
фу з метою попередження потрапляння поверхневих вод до ділянки; 

- виконання радіаційного контролю торфової сировини.
щодо технічної альтернативи 2. 
Аналогічно технічній альтернативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1. 
Інженерна підготовка території включає системне планування ділянки 

під необхідні об’єкти для експлуатації системи інженерних споруд.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1. 
- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату 

внаслідок діяльності об’єкта не відбуватиметься; 
- повітряне середовище: в умовах проведення підготовчо-будівельних 

робіт (розробка родовища) очікується незначне пилення ґрунтів і гірсь-
ких порід під час проведення розкривних, видобувних та вантажних робіт, 
викиди вихлопних газів під час роботи двигунів гірничої техніки та авто-
транспорту на ділянці видобування торфу, викиди під час ремонтних робіт 
(зварювання та різання металу). Загалом, попередньо встановлено, що здій-
снюватиметься незначний, короткотривалий, тимчасовий вплив. Викиди 
забруднюючих речовин будуть здійснюватись в межах допустимих значень; 

- акустичне середовище: при проведенні робіт та діяльності об’єкту буде 
здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень; 

- геологічне середовище та ґрунти: тимчасове порушення геологічної 
будови (природного рельєфу денної поверхні) виїмка та переміщення гір-
ських порід в межах ділянки видобування торфу. Для усунення можливих 
негативних впливів на геологічне середовище та ґрунти передбачається 
виконання природоохоронних, рекультиваційних робіт з відновленням по-
рушених видобувними роботами земель; 

 - водне середовище: вплив обмежений та незначний. Покрівля торф’я-
ного покладу знаходиться вище рівня підземних вод, водовідведення буде 
відбуватись самопливом з кар’єрних канав (пройдені для водопониження) 
до існуючих канав і кар’єрних виїмок до річки Стохід. Межі найближчих сіл 
розташовані поза зоною впливу і, отже, зниження рівня води в криницях сіл 
не відбудеться.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливий вплив на рос-
линний і тваринний світ від реалізації планованої діяльності мінімальний. 
Відпрацьований простір ділянки торфу буде рекультивований по прий-
нятій схемі. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в без-
посередній близькості до ділянки відсутні;

- навколишнє соціальне середовище: Не очікується. Експлуатація ділян-
ки торфу позитивно вплине на рівень зайнятості місцевого населення та 
розвиток економіки та промисловості району. Вплив діяльності об’єкта на 
здоров’я населення оцінюється як прийнятний; 

- навколишнє техногенне середовище: негативний вплив під час реалі-
зації планованої видобувної діяльності на промислові, житлово-цивільні і 
сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну ор-
ганізацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи 
в межах нормативно допустимих меж, так як вони розташовані поза зоною 
впливу даного об’єкту;

- культурна спадщина: вплив відсутній. В районі перспективного розмі-
щення об’єкта відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури.

щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1. 

 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для 
провадження планованої діяльності на досліджуваній території. Планована 
діяльність передбачає виконання комплексу санітарно-гігієнічних, проти-
пожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно з чинним за-
конодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2. 
Встановлено, що комплексне дослідження даної території під провад-

ження планованої діяльності є недоцільним та малоефективним.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-

дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і ча-
стину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планова діяльність належить до першої категорії видів планової діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 2, п. 15 («кар’єри та видобування 
корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на 
місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 
гектарів») та п.21 («усі суцільні та поступові рубки головного користування 
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні 
рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду»), ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

Підстав для 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 під-

лягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у від-
повідності з п.2. ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 
2059 – VIII від 23.05.2017 р.

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 процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у п. 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 плано-
ваної 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 уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість 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 коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасу-
вання 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 ін-
формації, 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 на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня 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 дов-
кілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна ін-
формація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде отримання Спеціального дозволу на користування 
надрами.

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

що видається Державною службою геології та надр України. 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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 ого-
лошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропо-
зицій громадськості до планованої діяльності.

   1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається будівництво складського 

приміщення для приймання, тимчасового зберігання та вивантаження 
пестицидів з метою мінімізації дефіциту, в аграрний сезон, потреб кінце-
вого споживача, за адресою: Україна, 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 
буд.112.

Розміщення складу передбачається на частині земельної ділянки, за-
гальною площею 3,0719 га, наданої в строкове орендне користування (ка-
дастровий номер земельної ділянки: 7410100000:01:036:0567). 

Складське приміщення має наступні параметричні характеристики: 
розмір складу (в метрах) - 114,36 м2 ; довжина - 12,0 м; ширина – 9,53 м; ви-
сота – 5 м. 

На проєктованому об’єкті передбачається приймання пестицидів, від 
офіційних сертифікованих виробників, їх тимчасове зберігання та виван-
таження кінцевому споживачу. Фактично, склад виступає локальною ба-
зою між виробником та споживачем. Продукція на склад постачається на 
дерев’яних або пластикових палетах, обмотаних стрейч-плівкою. Розпа-
кування, фасування та переливу продукції, при цьому, не передбачається. 

Проєктована місткість складу становить 20 т. пестицидів, з еквівалент-
ністю: гербіцидів – 10 т., фунгіцидів – 5 т., інсектицидів – 5 т. Загалом, склад 
має більш сезонну роботу і може працювати на проєкті закладену потуж-
ність лише в агросезон. 

Технічне оснащення складу наступне: візок гідравлічний Compass GT3 
(вантажопід’ємністю 3 т.) та вилковий навантажувач CATERPILLAR. 

На проєктованому складському приміщенні передбачається один 
робітник – завідувач складу (який за сумісництвом є оператором наван-
тажувача).

2. Суб’єкт господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батьковіфізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Ідентифікаційний код - 37875888
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконан-

ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платни-
ка податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку у паспорті)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення

громадського обговорення:
Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації,

що знаходиться за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14.
тел. +38 (0462) 67-48-72, +38 (0462) 67-79-14.

E-mail: deko_post@cg.gov.ua.
Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Ганжа Валентина Юріївна. 

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

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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання Дозволу на початок виконання бу-
дівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів

(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дається 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, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження 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 встановлено-
го 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 коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з 
дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
Не заплановано, проте громадськість має право подавати будь-які за-

уваження або пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову 
адресу уповноваженого територіального органу.

 Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-

торіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:

Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації,

що знаходиться за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14.
тел. +38 (0462) 67-48-72, +38 (0462) 67-79-14.

E-mail: deko_post@cg.gov.ua.
Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Ганжа Валентина Юріївна. 

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

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій:

Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської обласної державної адміністрації,

що знаходиться за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14.
тел. +38 (0462) 67-48-72, +38 (0462) 67-79-14.

E-mail: deko_post@cg.gov.ua.
Адреса офіційного веб-сайту: http://eco.cg.gov.ua/

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Ганжа Валентина Юріївна. 

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громад-
ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 250 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними:

1. Приміщення Чернігівської міської ради, що знаходиться за адресою: 
14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7; доступ до звіту з 30.08.2021 р., тел. 
(0462) 67-64-76, (0462) 677-064. E-mail: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua.

2. Приміщення Департаменту соціальної політики Чернігівської міської 
ради, що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів,  вул. Івана Мазепи, 
буд.19; доступ до звіту з 30.08.2021 р., тел. (0462) 642-088. E-mail: dp_soc@
chernigiv-rada.gov.ua. 

Приміщення Управління соціального захисту населення Новозавод-
ського району, що знаходиться за адресою: 14017, м. Чернігів,  вул. Івана 
Мазепи, буд.19; доступ до звіту з 30.08.2021 р., тел. (0462) 642-088. E-mail: 
uszn7426@chernigiv-rada.gov.ua. 

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

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

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
що знаходиться за адресою: Україна, 03035,

 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. 
тел. +38(044)-206-31-13, +38 (044) 206-31-15.

E-mail: info@mepr.gov.ua, OVD@mepr.gov.ua.
Адреса офіційного веб-сайту: https://mepr.gov.ua/.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа)
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього ого-
лошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропо-
зицій громадськості до планованої діяльності.

   1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається облаштування промислового 

майданчика на базі асфальтозмішувальної установки «BENNINGHOVEN 
ECO 2000» з метою виробництва асфальтобетонної суміші для проведен-
ня капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг, за 
адресою: Україна, Львівська область, Червоноградський район, Червоно-
градська територіальна громада, село Острів, вулиця Центральна, 105.

Промисловий майданчик розміщується на земельній ділянці загаль-
ною площею 4.3196 га (кадастровий № 4624884200:03:000:0008. Цільове 
призначення земельної ділянки: 12.04 Для розміщення та експлуатації бу-
дівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства), 
на якій було надано в строкове платне користування нежитлову споруду, 
частину навісу площею 210 м2 для ведення виробничої діяльності. 

Мобільний асфальтобетонний завод «BENNINGHOVEN ECO 2000» при-
значений для виготовлення асфальтобетонних сумішей різних типів, що 
використовуються в дорожньому та інших видах будівництва по якості, 
складу та сировині, що відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7- 119:2011 «Суміші 
асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні 
умови». Номінальна потужність устаткування (при вологості вихідних ма-
теріалів (піску і щебню) до 4%) - 160 т/год. 

Установка забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, 
мінерального порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт. 
Управління установкою дистанційне за допомогою комп’ютерної системи. 

Виробництво асфальтобетонної суміші, першочергово, здійснювати-
меться для проведення ремонтних робіт на наступних ділянках доріг:

 - автомобільна дорога загального користування державного значення 
Т-14-04 Червоноград - Рава Руська, км 3 + 137 - км 56 + 307, Львівська обл.;

- автомобільна дорога загального користування державного значення 
Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на ділянці км 0+420 – 13+420, Волинська обл.;

 - автомобільна дорога загального користування державного значення 
Т-14-20 Яворів-Грушів км 0+000 – км 19+500, Львівська обл.;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення 
0140701 Золочів-Красне км 0+000 – км 23+000 Золочівського та Буського 
районів. 

Планований обсяг виробництва готової продукції (асфальтобетонної 
суміші) становить 150 000 т/рік.

2. Суб’єкт господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛАТ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Ідентифікаційний код - 20800895
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляють-

ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення:

Департамент екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації, 

79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. +38(032) 238-73-83,
E-mail: envir@loda.gov.ua Контактна особа: начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
Сорока Назарій Любомирович

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

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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівсь-
кої обласної державної адміністрації.
(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 опубліку-
вання цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової 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, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження 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 встановлено-
го 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 коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з 
дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
Не заплановано, проте громадськість має право подавати будь-які за-

уваження або пропозиції, які стосуються планової діяльності на поштову 
адресу уповноваженого територіального органу.

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-

торіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:

Департамент екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації,  79026, м. Львів, вул. Стрий-

ська, 98, тел. +38(032) 238-73-83, E-mail: envir@loda.gov.ua
Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та страте-

гічної екологічної оцінки Сорока Назарій Любомирович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,

номер телефону та контактна особа)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-

торіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації,  79026, м. Львів, вул. Стрий-

ська, 98, тел. +38(032) 238-73-83, E-mail: envir@loda.gov.ua
Контактна особа: начальник відділу оцінки впливу на довкілля та страте-

гічної екологічної оцінки Сорока Назарій Любомирович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,

номер телефону та контактна особа)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 250 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними:

1. Приміщення Семипілківського старостинського округу, що зна-
ходиться за адресою:  Україна, 07423, Київська обл., Броварський р-н, с. 
Семиполки, вул. Київське шосе, буд. 111; доступ до звіту з 5.02.2021 р., тел. 
+38(04594) 5-66-00.

2. Приміщення Червоноградської територіальної громади, що знахо-
диться за адресою: 80100, пр.Шевченка,19, м. Червоноград, Червоноград-
ський район, Львівська область; доступ до звіту з 16.08.2021 р., +38(03249) 
3-23-46. E-mail: chervonogradmvk@loda.gov.ua. 

3. Приміщення Червоноградської районної державної адміністрації, 
що знаходиться за адресою: 80100, пр.Шевченка,19, м. Червоноград, Чер-
воноградський район, Львівська область; доступ до звіту з 16.08.2021 р., +38 
03 257 72010. E-mail: сhervonogradrda@loda.gov.ua. 

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

ЕКО-
АДВОКАЦІЯ


