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Історики вже підрахували, що Украї-
на веде проти Росії 23-тю війну за свою 
незалежність. Тож якщо хтось вважає, 
що Кремль позбувся наміру прибра-
ти незалежність Української держави, 
хай зазирне в історію. А той факт, що у 
другій половині 2020 року Кремль був 
менш військово активним (хоча не за-
йве нагадати, що в перші п’ять місяців 
гинуло понад десять українських солда-
тів за місяць) – через необхідність кон-
центруватися на проблемах Білорусі та 
війні між Азербайджаном і Вірменією. 
Росія була, є і ще довго буде тим небез-
печним змієм, для якого потрібна була-
ва напоготові. 

Авторитет ЗСУ 
– беззаперечне досягнення

Збройні сили, попри те що залиша-
ються «робітничо-селянською» армією, 
мають авторитет у суспільстві. Українці 
довіряють не політикам, а армії та цер-
кві – це результати опитування, про-
веденого Центром Разумкова в жовт-
ні-листопаді 2020 року. Справді, армія 
успішно боронить державу і навіть от-
римує досить високі рейтингові оцінки 
з боку організацій, які їх проводять. Зо-
крема, у 2020 році Global Firepower оп-
рилюднила оцінки сукупної військової 
потужності кожної країни світу. Згідно 
з ними, у рейтингу найсильніших вій-
ськових держав світу Україна посіла 27 
сходинку із 138, а серед країн Європи у 
ЗСУ 9 місце із 50 армій. 

Відверто кажучи, це оцінки мотиво-
ваного патріотизму, відзнака людей, що 
взялися за зброю та сумлінно захища-
ють державу від російського ворога.

НОВИЙ РІК У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ!

Новий рік - свято, що настає в мо-
мент переходу з останнього дня року в 
перший день наступного року. Відзна-
чається багатьма народами відповідно 
до прийнятого календарем. Звичай 
святкувати Новий рік існував уже в 
Стародавній Месопотамії в третьо-
му тисячолітті до нашої ери. Початок 
року з 1 січня було встановлено рим-
ським правителем Юлієм Цезарем в 
46 році до нашої ери. Більшість країн 
відзначає Новий рік саме 1 січня, в 
перший день року за григоріанським 
календарем. Новорічні святкування з 
урахуванням поясного часу завжди по-
чинаються в Тихому океані на островах 
Кірібаті. Останніми проводжають ста-
рий рік жителі островів Мідуей в Тихо-
му океані. 

Для тих, хто хоче весь рік подоро-
жувати з задоволенням, тобто для нас 
з вами, найкраще відзначати Новий 

рік по-еквадорського. Еквадорська, 
наприклад, традиція наказує: поки 
годинник б’є 12 разів, треба бігати з 
валізою або великою сумкою в руці 
навколо будинку (можна навколо сто-
лу))! Новий рік - воістину інтернаціо-
нальне свято, але в різних країнах його 
святкують по-своєму. Італійці вики-
дають з вікон старі праски та стільці з 
усією південною пристрастю, жителі 
Панами намагаються якомога голосні-
ше шуміти, для чого вмикають сирени 
своїх машин, свистять і кричать. На 
Еквадорі особливе значення нада-
ють нижньої білизни, яке приносить 
любов і гроші, в Болгарії вимикають 
світло, тому що перші хвилини Нового 
року - це час новорічних поцілунків. 
В Японії замість 12 звучить 108 ударів 
дзвону, а найкращим новорічним аксе-
суаром вважаються граблі - щоб загрі-
бати щастя.

Продовження на стор.4

НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ

Продовження на стор.2

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ. 
ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
І ВТРАТИ 2020 РОКУ

Як відомо, в кожній країні 
і в кожного народу є свої на-
ціональні традиції, пов’язані, 
в тому числі, і до проведення 
різних свят. Іноді серед таких 
традицій зустрічаються дуже ек-
зотичні, незвичайні і екстрава-
гантні. Давайте подивимося, як 
відзначають Новий рік в різних 
країнах світу.

Дорогі наші читачі! Настає новий рік - час нових 
надій, успіхів і перемог. Яким буде наступний рік, зале-
жить від кожного з нас. Тому, насамперед, хочу поба-
жати вам усім віри у себе і свої сили, великих звершень, 
відкриттів і сподівань. 

Нехай наступний рік лише примножує кількість 
щасливих миттєвостей, нехай поруч будуть дорогі 
вам люди, а тепло сімейного вогника приверне бажаних 
гостей. Підбадьорте втомлених, посміхніться тим, 
хто самотній - і життя сповна віддячить вам за вашу 
турботу. Прийміть сердечні побажання здоров’я, бла-
гополуччя, щастя і процвітання! Відмінного настрою 
і веселих новорічних свят! З Новим – 2021 роком вас!

Редактор газети «Нова Доба»  
Олег Спорников
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛИН АГРО»

ЄДРПОУ 43903247
(повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 

батькові фізичної особи - підприємця, іден-
тифікаційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу 

і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта 
господарювання 

08435, Київська обл., Переяслав-Хмель-
ницький р-н, с. Ковалин, вул. Центральна, 
буд. 30, 
тел.: +38 (097 )771 02 88

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

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво свинокомплексу потужністю 

до 2000 свиней на рік в межах населеного 
пункту с. Ковалин у Переяслав-Хмельниць-
кому р-ні Київської обл. ТОВ «КОВАЛИН 
АГРО» спеціалізується на відгодовуванні 
свиней. 
Технічна альтернатива 1.
Технологічний процес передбачає систему 

вирощування поросят з поточною органі-
зацією роботи, що базується на утриманні 
окремих груп тварин в спеціальних примі-
щеннях при диференційованому їх году-
ванні. При розробці зонування виробничих 
секторів використовується принцип «порож-

ньо-зайнято» для підтримки високого стату-
су здоров’я майбутнього стада та раціональ-
ного переміщення тварин по секторам. По 
даному типу технологічної альтернативи 
використовуватиметься «датська технологія» 
вирощування свиней (утримання свиней на 
щілинних підлогах без підстилки з облад-
нанням приміщень системою самосплавно-
го видалення рідкого гною і гнойових стоків 
періодичної дії). 
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи розгляда-

лась «канадська технологія» вирощування 
свиней (з використанням підстилкового 
шару, який з часом доповнюється та завдя-
ки його компостуванню буде мати плюсову 
температуру в холодний період часу). Ця 
технологія потребує більших площ для утри-
мання того ж поголів’я і має значно менше 
можливостей контролювати мікроклімат в 
приміщенні.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності плануєть-

ся на орендованій земельній ділянці площею 
0,68 га (кад.№3223384100:03:001:0022), 
цільове призначення – для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробництва) 
в межах населеного пункту с. Ковалин у Пе-
реяслав-Хмельницькому р-ні Київської обл.
*Суб’єкт господарювання має право роз-

глядати більше технічних та територіальних 
альтернатив.
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розгля-

далася, підприємство вже має підписаний 
договір оренди; альтернатива 1 є оптималь-
ною для виробничої діяльності.

Восени 2020 року була ухвалена Президентом 
нова Стратегія нацбезпеки України – справ-
ді «більш зубастий» документ, який визначив 
і наміри стати членом НАТО, і Росію-ворога, і 
необхідність зміцнення оборонного потенціалу. 
Це відкрило шлях до ухвалення ще одного важ-
ливого документа – Стратегії воєнної безпеки, 
тобто воєнної доктрини. А Міністерство обо-
рони у 2020 році в рамках підготовки доктрини 
вперше почало проробляти ідею «всеохоплюю-
чої або тотальної оборони». Тобто до оборони 
країни буде залучено не лише сили оборони, а 
все українське суспільство і всі органи держав-
ної влади, які чинитимуть опір противнику на 
всій території України, застосовуючи всі форми 
й способи боротьби з дотриманням принципів і 
норм міжнародного права. А це вже шлях усві-
домлення та розвитку асиметричного потенціа-
лу стримування.

Покращилася справа з комплектацією 
ключових структур

Це безумовний позитив, тому що розгорнуті 
бригади на початку війни були укомплектовані 
особовим складом приблизно на 40 відсотків. 
Що само по собі становило ризики. Нині при-
наймні бригади Десантно-штурмових військ 
(ДШВ) укомплектовано на 65-70 відсотків. 
Дещо посилено й Сили спеціальних операцій 
(ССО) ЗСУ, які є одним із ключових елементів 
асиметричного потенціалу. Зокрема, хоч і не з 
новою технікою, але ССО отримали власну авіа-
ційну ескадрилью. Та на 100 відсотків замінено 
зразки снайперських гвинтівок радянського ви-
робництва. Вітчизняні гвинтівки UAR-10, аме-
риканські SAVAGE, BARRETT значно підвищи-
ли якість виконання бойових завдань підрозділів 
спецпризначення і ведення контрснайперської 
боротьби на Сході України. «Візія Генерального 
штабу ЗС України щодо розвитку ЗСУ на най-
ближчі 10 років», яка з’явилася на початку 2020 
р., зазначила: ССО мають забезпечити «в довго-
строковій перспективі гарантоване виконання 
спеціальних завдань за межами України (за умо-
ви внесення необхідних змін до законодавства)». 
Хоча це наразі тільки намір, він може стати пер-
шим кроком у створенні в Україні нелінійних 
можливостей, зокрема й приватних військових 
компаній.

Призов залишається. Це докір військово-полі-
тичному керівництву держави

Призов – це утвердження соціальної нерівно-
сті, оскільки є нерівномірним, незбалансованим 
набором переважно немотивованих молодих 
людей. Навіть високі армійські керівники ви-

знають, що призовники – це переважно без-
коштовна робоча сила. Вважати за необхідне, 
що ці люди поповнюють мобілізаційний ресурс 
– введення в оману себе і суспільства. Набагато 
ефективніше було б ухвалити Закон «Про тери-
торіальну оборону» та перенести завдання мобі-
лізаційного ресурсу саме туди.

Професійна армія в Україні: питання 
політичної волі чи політики?

А поки що низька мотивація в суспільстві до 
служби має такі виміри: від призову на строкову 
військову службу 2019 року ухилилися 245 тисяч 
осіб; у Києві було 65 тисяч повісток, а призвали 
менш ніж тисячу. На жаль, у військовослужбов-
ців немає стимулу служити в армії, а особовий 
склад більшості військових частин після повер-
нення із зони Операції Об’єднаних сил зміню-
ється не менш ніж наполовину. Це свідчення 
самих генералів.  Крім того, в ЗСУ залишається 
серйозний рівень небойових втрат, армії влас-
тиві такі негативні тенденції, як уживання ал-
коголю, самогубство і дідівщина. Відповідно, й 
плинність кадрів в українській армії дуже висо-
ка. Цьому сприяє й відсутність мотиваційного 
пакету, зокрема немає прив’язки служби до до-
сягнення вищого рівня життя після служби: от-
римання житла, освіти, вищого рівня соціальної 
захищеності.

Суперечливе переозброєння стримує 
розвиток війська

На жаль, масове переозброєння на новітні 
зразки в ЗСУ ще не почалося. Одна з вагомих 
причин – низький рівень фінансування цього 
процесу. Однак не тільки. Є проблеми із своє-
часним формуванням держоборонзамовлення 
(ДОЗ). Наприклад, у 2020 році укладання контр-
актів із промисловістю почалося лише у травні, 
що досить негативно позначиться на темпах 
переозброєння. Є випадки корегування ДОЗ у 
ручному режимі – у відповідь на критику в Ге-
неральному штабі кажуть, що винна промисло-
вість, яка береться постачати ті чи інші види оз-
броєнь, але виявляється, що не здатна виконати 
контракт.  Наприклад, справжня колізія вийшла 
із РСЗВ «Вільха». Згідно з повідомленням голов-
нокомандувача ЗСУ генерала Руслана Хомчака, 
Збройні сили України не закуповують нові укра-
їнські ракети «Вільха» тому, що виділеного на 
оборону фінансування не вистачає і доводиться 
обирати лише найнеобхідніше для військ.

Корвет vs 266 км нового автошляху
Не виключено, що така сама ситуація буде і з 

ракетним комплексом «Нептун», бо досі невідо-
мо, чи знайдуться кошти на авансування ство-
рення першого дивізіону.

ЦДАКР наполегливо пропонує вирішувати цю 
проблему шляхом формування кількох держав-
них цільових програм, які позбавлять залежності 
від річних бюджетів хоча б кілька найбільш ваго-
мих озброєнь. Та й надало б перспективу розвит-
ку окремих напрямків.

Поки що орієнтири ЗСУ пов’язані з імпортом 
озброєнь, однак про середньострокове та дов-

гострокове планування із залученням можли-
востей вітчизняної промисловості можна лише 
мріяти.

Нові технології в озброєннях: попереду мара-
фонська дистанція

Їх впровадження є найбільш дієвим способом 
створення вітчизняного асиметричного потен-
ціалу. Це можна реалізовувати за допомогою 
інструментарію військово-технічного співро-
бітництва. Україна вже купила в Туреччини пар-
тію ударних безпілотних авіаційних комплексів 
(БАК) Bayraktar TB2 за 70 мільйонів доларів. 
Та домовилася про збирання БАК на території 
України – в межах розгортання спільного під-
приємства. Схожі проєкти можуть бути у таких 
сегментах, як засоби сучасного захищеного 
зв’язку, створення високошвидкісних катерів 
для ВМСУ та деяких інших.  Зокрема, вже ві-
домо, що Україна будуватиме за британськими 
технологіями новітні катери P-50 та закупить до 
них сучасні ракети NSM (Naval Strike Missile), 
які здатні вражати на дальності 180 км. Також 
отримає партію американських нових патруль-
них катерів MARK VI (частину з них отримає в 
межах військово-технічної допомоги) з амери-
канськими ракетами, що здатні вражати цілі на 
дальності 16–20 км. Почне будувати корвет з ту-
рецьким проєктом MILGEM Ada класу. Не ви-
ключено, що замовить (або вже замовила) сис-
теми протиракетної-протиповітряної оборони в 
однієї з країн-партнерок.

Британські «термінатори» для України
Однак розвивати «своє» в Україні не поспі-

шають. На розвиток авіації коштів поки що 
не знайшлося. Розвиток засобів автоматиза-
ції буксує. Розвиток наземних роботизованих 
комплексів цікавить лише умовно. Створення 
вітчизняного ЗРК цікавить замало, оскільки він 
не зможе забезпечити протиракетної оборони. 
Так само не викликає зацікавленості і створен-
ня власного ударного БАК стратегічного рівня. 
Наразі невідомо, чи вдасться створити у 2021 
році Агентство розвитку технологій. Тобто все 
в цій царині залишається, як багато років тому: 
розвиваються лише ті напрямки, на які самі роз-
робники знаходять ресурси.

Замість висновку
У організацій, які безперервно приділяють 

увагу ЗСУ, є одностайне переконання: потрібна 
відкрита багатоетапна дискусія про розвиток ві-
тчизняної армії. Із залученням багатьох безпеко-
вих відомств і профільних громадських організа-
цій, експертів, волонтерів і ветеранів цієї нової 
війни. Україна має пришвидшити створення 
сучасної армії з урахуванням нових форматів ве-
дення війн і тенденцій у розвитку армій. Без цьо-
го, на жаль, відставання ЗСУ від провідних ар-
мій світу буде очевидним, а подолання розриву 
лінійним нарощуванням оборонного потенціалу 
явно не вдасться.

Валентин Бадрак
директор Центру досліджень армії, 

конверсії та роззброєння
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4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Позитивний соціально-економічний вплив 
планованої діяльності: забезпечення потреб 
населення товарною свининою, викори-
стання утвореного гною в якості органічного 
добрива для кормових культур на полях, 
створення додаткових робочих місць, збіль-
шення надходжень у місцевий та державний 
бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Свинокомплекс призначений для відго-
дівлі свиней. На відгодівлю постачаються 
тримісячні поросята (92 дні від народжен-
ня) вагою близько 30 кг та відгодовуються 
упродовж 175 діб до ваги 116÷118 кг, після 
чого передаються живою вагою на забій. В 
основу організації виробництва товарної 
свинини покладена безвигульна система з 
одночасним утримання не більше 500 сви-
ней понад 30 кг, загальна потужність свино-
ферми до 2000 голів на рік. Режим роботи 
- 365 діб/рік у 3 зміни по 8 год. Забійне від-
ділення на свинофермі відсутнє.
Для забезпечення тварин кормами працю-

ватиме кормоцех, в якому буде встановлено 
млин, ємності зберігання кормів та вітамін-
них домішок; для обробки рідкого гною - 
закрита система гноєвидалення у закритий 
секційний гноєнакопичувач з витримкою 
гною та його вивезенням в міжвегетаційний 
період на сільгоспугіддя під заорювання. 
Запроваджено утримання тварин по під-

лого-станковій системі на щілинній підлозі. 
Щілинні підлоги монтуються над армовани-
ми бетонними ваннами глибиною 50÷60 
см, під днищем яких проходить трубопровід 
з вмонтованими патрубками, що закри-
ваються спецзаглушкою. Заглушки мають 
спеціальний пристрій для відкривання та 
закривання патрубків при видаленні рід-
кого гною. Гній, проходячи через патрубки 
потрапляє до трубопроводу і самопливом 
надходить у центральний колектор і з про-
міжкового тимчасового накопичувача пере-
качується у закритий секційний гноєнакопи-
чувач місткістю 14000 м3. Видалення гною 
здійснюється в міжвегетаційний період для 
удобрення сільськогосподарських угідь. Те-
риторія, прилегла до лагуни, огороджується 
і засаджується зеленими насадженнями. 
Технологічний процес розрахований на 

ритмічне виробництво. Відгодовування 
здійснюється у два етапи з постійним відбра-
ковуванням. Спочатку протягом 50 діб до 
ваги 70 кг та 2 етап - відгодовування упро-
довж 125 діб до ваги 116÷118 кг. Кожного 
тижня тварини передаються на реалізацію.). 
Утримання тварин здійснюється за сучасною 
датською технологією, що базується на по-
токо-цеховому способі виробництва, яким 
передбачений безперервний і рівномірний 
випуск протягом року однакової кількості 
поросят. На відгодівлю постачаються три-
місячні поросята (92 дні від народження) 
вагою близько 30 кг та відгодовуються упро-
довж 175 діб до ваги 116÷118 кг, після чого 
передаються живою вагою на забій.
На території комплексу передбачений 

дезбар’єр, призначений для дезінфекції 
коліс автотранспорту. При вході та виході в 
виробничий корпус, в блок санітарно-побу-
тових приміщень та в кожне ізольоване при-
міщення передбачені вхідні дезбар`єри.
Інженерне забезпечення ферми наступне: 

електропостачання - від існуючих мереж, 
для аварійного електропостачання перед-
бачений дизель-генератор; гаряче водо-
постачання – від бойлера; опалення побу-
тових приміщень – від електронагрівачів; 
водопостачання - від існуючої свердловини. 
Водовідведення - у вигріб з періодичним ви-
везенням спецавтотранспортом.
Утворені ТПВ складатимуться на спеціаль-

но відведеному майданчику з наступною 
передачею на полігон; відходи тваринного 
походження передаватимуться відповідно 
договору зі спеціалізованими організаціями 
в герметично-закритих контейнерах, що де-
зінфікуються після кожного використання. 
Поточний ремонт та технічне обслугову-

вання обладнання - аутсорсінг.
6. Екологічні та інші обмеження планова-

ної діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У проекті прийняті екологічні, санітарно-гі-

гієнічні, протипожежні, містобудівельні та 
територіальні обмеження згідно з чинними 
законодавчо-правовими актами і норматив-
ними документами, зокрема: 
1) екологічні обмеження: 
• при експлуатації дотримуватись норма-

тивів екологічної безпеки; 
• викиди від стаціонарних джерел повинні 

здійснюватися за наявності дозволу на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря; 
• забір води з підземних водозаборів по-

винний здійснюватися за наявності дозволу 
на спецводокористування; 
• дотримання санітарно-захисної зони 

навколо свердловини; 

• дотримання заходів щодо охорони ат-
мосферного повітря на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру; 
• здійснення постійного контролю техніч-

ного стану машин та механізмів, агрегатів; 
• сортування відходів та передача їх спе-

ціалізованим підприємствам у відповідності 
до встановлених санітарно-гігієнічних вимог 
і природоохоронного законодавства.. 
2) санітарно-епідеміологічні обмеження: 
• експлуатація об’єкта згідно з санітарними 

нормами та правилами; 
• питне водопостачання для працівників 

відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10; 
• концентрації забруднюючих речовин 

поза межами санітарно-захисної зони не по-
винні перевищувати ГДК (ОБРД);
• рівень акустичного забруднення не пови-

нен перевищувати нормативів відповідно до 
ДСН 3.3.6.037-99 та ін. 
3) протипожежні обмеження: 
• дотримання норм ДБН В.1.1-7-2016; 
• забезпечення об’єкта запасами води для 

зовнішнього та внутрішнього пожежогасін-
ня; 
• облаштування на території об’єкту проїз-

дів з твердим типом покриття згідно вимог 
ДБН Б.2.2-12:2019 та ін. 
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтерна-

тиви аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Виконання санітарно-гігієнічних норм та 

правил, охоронних та захисних заходів, 
виконання вимог законодавчих документів 
України.
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
7. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Реалізація проекту не потребує спеціаль-

них еколого-інженерних заходів та захисту 
територій. На стадії будівництва передба-
чається посилена герметизація конструкцій 
та колекторів із застосуванням сучасних ви-
сокоефективних матеріалів. Запроектовано 
підведення наступних інженерних мереж: 
технологічні трубопроводи, питний водо-
провід, електропостачання, будівництво 
під’їзних шляхів, улаштування госпмайдан-
чика, протипожежні заходи. 
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає 

підготовку площадки під розміщення лагу-
ни; перевезення обладнання, будівельних 
матеріалів та конструкцій; перебазування 
будівельних машин, механізмів, автотран-
спорту.
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні альтернативі 1
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: негативний вплив на 

клімат і мікроклімат відсутній.
Атмосферне повітря: під час проведення 

будівельних робіт передбачені джерела 
впливів: робота транспорту, зварювальні 
та фарбувальні роботи, пересування ґрунту 
- створюється незначне додаткове наван-
таження на повітряний простір, при цьому 
рівень забруднення атмосфери не пере-
вищить санітарно-гігієнічних нормативів; 
під час експлуатації прогнозовано будуть 
викиди від силосів кормів, вентсистем при-
міщень, гноєнакопичувача та дизель-гене-
ратора.
Водне середовище: в ході проведення бу-

дівельних робіт додаткових джерел негатив-
них впливів на гідросферу не виникає, водні 
ресурси (поверхневі і підземні води) в пе-
ріод проведення робіт не використовують-
ся; під час експлуатації буде здійснюватися 
забір води з існуючої свердловини та скид 
побутової каналізації у вигріб, з періодич-
ним вивезенням спецавтотранспортом.
 Ґрунти: діяльність не пов’язана з вико-

нанням великих обсягів земляних робіт, в 
ході яких порушується цілісність ґрунтового 
покриву, можливе незначне запилюван-
ня; у період будівництва вплив можливий 
лише через аварійне забруднення палив-
но-мастильними матеріалами, вихлопни-
ми газами автотранспорту та будівельним 
сміттям; зазначені забруднення носитимуть 
виключно тимчасовий і локальний харак-
тер, по можливості одразу ліквідуються; для 
уникнення забруднення ґрунтів при пово-
дженні із гноєм на відходами передбачена 
посилена герметизація конструкцій та ко-
лекторів, влаштування твердого покриття на 
майданчику свинокомплексу.
Шум: рівень шуму у період будівництва в 

центрі будівельного майданчика орієнтовно 
складатиме до 57 дБА, таким чином, робота 
будівельного обладнання не буде завдавати 
істотного впливу на загальний рівень шу-
мового забруднення; в період експлуатації 
комплексу межа розповсюдження шуму зна-
ходитиметься в межах проммайданчика і не 

перевищуватиме допустимих значень.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти 

природно-заповідного фонду: ділянка не є 
середовищем існування рідкісних тварин чи 
рослин; цілеспрямованих заходів з охорони 
рослинного і тваринного світу не перед-
бачено; заповідних та природоохоронних 
територій, пам’яток історії, археології та 
культури, захист яких необхідний у зв’язку з 
реалізацією проектних рішень, немає.
Навколишнє техногенне середовище: 

вплив не передбачається.
Відходи: поводження з відходами регулю-

ється вимогами ЗУ «Про відходи» (кількіс-
ний та якісний склад відходів визначається 
по мірі їх утворення, відповідно до вимог 
діючих законодавчих норм і актів); в процесі 
будівництва будуть утворюватися: недогар-
ки електродів, пакувальні матеріали, залиш-
ки цегли, бетону, деревини, ТПВ - утворені 
відходи будуть тимчасово складуватися у 
спеціально відведених місцях в металевих 
контейнерах з подальшою передачею спе-
ціалізованим підприємствам; під час екс-
плуатації утворюватимуться ветеринарні 
відходи, відходи від тари та упаковки, ТПВ, 
гній буде витримуватись у закритих лагунах 
з подальшим внесенням на поля в якості до-
брива; зберігання відходів передбачається 
на окремому підготовленому майданчику; 
накопичені відходи передаватимуться спе-
ціальним організаціям, згідно з укладеними 
договорами.
щодо технічної альтернативи 2
Види можливого впливу на довкілля анало-

гічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
На території ділянки відсутні об’єкти при-

родно - заповідного фонду та водні об’єкти. 
Під час провадження планової діяльності 
значного негативного впливу на навколиш-
нє середовище не передбачається. 
щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні територіальній альтернативі 1

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають 

оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 

Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт відноситься до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля», част.3, 
п.2, абз.4 – «сільське господарство, лісни-
цтво та водне господарство: потужності для 
вирощування свиней (1 тисяча місць і біль-
ше, для свиноматок – 500 місць і більше)».

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 

довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з ОВД, передбачено у відпо-
відності із ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

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 передба-
чає:
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 додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;
надання уповноваженим органом мотиво-

ваного висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на 

довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля 

уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльно-
сті, 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 прова-
дження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля пе-

редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах тери-

торії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня ска-
сування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазна-
чається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу до-

сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-

нення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-

жіть реєстраційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропо-

зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і про-
позиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності 
буде
Висновок з ОВД, що видається Департамен-

том екології та природних ресурсів КОДА, 
на підставі якого підприємством будуть роз-
роблені інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, за умови 
що вони не передбачають встановлення (за-
твердження) змін у діяльності, затвердженій 
(схваленій) рішенням про провадження пла-
нованої діяльності або подовження строків  
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ 
«Про оцінку впливу на довкілля»)
 (вид рішення відповідно до частини пер-

шої статті 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)
(орган, до повноважень якого належить 

прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ре-
сурсів Київської обласної державної адмі-
ністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 
279-01-58, Т.в.о. директора департаменту 
Ткаліч Ганна Іванівна_______________
 (найменування уповноваженого органу, 

поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)
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Як відзначають Новий рік в різних країнах світу

НІМЕЧЧИНА. 
Санта Клаус приїжджає 
до німців на віслюку

Почнемо з Німеччини, звідки на весь світ поши-

рилася традиція прикрашати при зустрічі Нового 

року ялинку. До речі, там ця традиція з’явилася ще в 

далекі часи Середньовіччя. Німці вважають, що Сан-

та Клаус катається на ослику, тому в черевики діти 

кладуть сіно - щоб його пригостити. А в Берліні біля 

Бранденбурзьких Воріт відбувається найцікавіше: 

сотні тисяч людей виголошують тости за возз’єднан-

ня Східної і Західної Німеччини - там свято відзна-

чається дуже емоційно.

ІТАЛІЯ. 
В Новий Рік з вікон летять 
праски і старі стільці

Італійський Дід Мороз - Баббо Натале. В Італії 

вважається, що Новий рік треба починати, звіль-

нившись від усього старого. Тому в Новорічну ніч 

прийнято викидати з вікон старі речі. Італійцям цей 

звичай дуже подобається, і вони виконують його з 

пристрастю, властивою жителям півдня: у вікно ле-

тять старі праски, стільці та інший непотріб. Згідно 

прикметам, що звільнилося місце неодмінно займуть 

нові речі.  На новорічному столі в італійців обов’яз-

ково присутні горіхи, сочевиця і виноград - символи 

довголіття, здоров’я і благополуччя. В італійській 

провінції здавна існує такий звичай 1 січня рано 

вранці додому необхідно принести воду з джерела. 

«Якщо тобі нічого подарувати друзям, - говорять 

італійці, - подаруй воду з оливковою гілочкою». Вва-

жається, що вода приносить щастя. Для італійців 

також важливо, кого вони першим зустрінуть в но-

вому році. Якщо 1 січня першим зустрічним, якого 

побачить італієць, буде чернець або священик - це 

погано. Небажано також зустрінеться з маленькою 

дитиною, а зустріти горбатого діда - це на щастя.

ЕКВАДОР. 
Білизна червоного кольору 
- до любові, жовтого - до грошей

В Еквадорі рівно опівночі ляльки будуть спалені

під так званий «плач вдів», які оплакують своїх «по-

ганих мужів». Як правило, «вдів» зображують чо-

ловіки, переодягнені в жіночий одяг, з макіяжем і в

перуках. Для тих, хто хоче весь рік подорожувати, 

традиція наказує: поки годинник б’є 12 разів, бігати з

валізою або великою сумкою в руці навколо будинку.

Ви хочете сильно розбагатіти в наступаючому році

або здобути більшу любов? Щоб гроші в новому році

«падали як сніг на голову», необхідно, як тільки го-

динник проб’є 12, надіти нижню білизну жовтих від-

тінків. Якщо потрібні не гроші, а щастя в особистому

житті, то білизна повинна бути червоного кольору. 

Добре жінкам - вони можуть верхню частину своєї 

нижньої білизни вибрати жовтого кольору, а нижню 

червоного, або навпаки) А як бути чоловікам, якщо 

хочеться і того і іншого?  Кращий спосіб позбавлен-

ня від усіх сумних моментів, що трапилися в році, 

що минає, еквадорці бачать в тому, щоб викинути на 

вулицю склянку з водою, з яким вщент розіб’ється 

все погане.

ШВЕЦІЯ. 
Новий рік - свято світла

А ось Швеція подарувала світові перші скляні 

ялинкові іграшки (в 19 столітті). Там на Новий рік 

прийнято не гасити в будинках світло і яскраво 

освітлювати вулиці - це справжнє свято світла. У 

Швеції перед Новим роком діти вибирають королеву 

світла Лючію. Її наряджають у білу сукню, на голо-

ву надягають корону із запаленими свічками. Лючія 

приносить подарунки дітям і ласощі домашнім тва-

ринам: кішці - вершки, собаці - цукрову кісточку, 

ослику - морква. У святкову ніч у будинках не гасне 

світло, вулиці яскраво освітлені.

ПАР. 
Поліція закриває квартали для руху транспорту - з 
вікон летять холодильники

Не варто ходити під вікнами в ПАР під час свят-

кування Нового року. У промисловій столиці цієї 

держави - Йоганнесбурзі - жителі одного з кварталів 

традиційно відзначають Новий рік, викидаючи їх 

вікон різні предмети - від пляшок до великогаба-

ритних меблів. Поліція ПАР вже закрила квартал 

Хілброу для руху автотранспорту і звернулася до 

проживають в районі з проханням не викидати холо-

дильники з вікон в новорічну ніч. За словами пред-

ставника поліції, в зв’язку з існуючою традицією цей 

квартал вважається найнебезпечнішим в місті.

«Ми поширили тисячі листівок з проханням не 

викидати з вікон такі предмети як холодильники і 

не стріляти в повітря з вогнепальної зброї», - заявив 

представник південноафриканської поліції Крайбн 

Неду. У новорічну ніч цей квартал патрулюватимуть 

близько 100 поліцейських.

АНГЛІЯ. 
Щоб бути разом цілий рік, закохані 
повинні поцілуватися

В Англії прийнято на Новий рік розігрувати 

вистави для дітей на сюжети старовинних англій-

ських казок. Лорд Безлад веде за собою веселий 

карнавальний хід, в якому беруть участь казкові 

персонажі: Хобі Хорс, Березневий заєць, Дурниця, 

Панч та інші. Всю новорічну ніч вуличні торговці 

продають іграшки, свистульки, пищалки, маски, 

повітряні кулі.  Саме в Англії виник звичай обміню-

ватися до Нового року вітальними листівками. Пер-

ша новорічна листівка була надрукована в Лондоні 

в 1843 році. Перед сном діти ставлять на стіл тарілку 

для подарунків, які їм принесе Санта Клаус, а в че-

ревики кладуть сіно - частування для вислючка. Про 

прихід Нового року сповіщає дзвін. Правда дзвонити 

він починає трохи раніше півночі і робить це «по-

шепки» - ковдру, якою він закутаний, заважає йому 

продемонструвати всю міць. Але рівно о дванадцятій 

дзвони роздягають, і вони починають гучно дзвони-

ти в честь Нового року. У ці хвилини закохані, щоб не 

розлучатися в майбутньому році, повинні поцілува-

тися під гілкою омели, що вважається магічним де-

ревом. В англійських будинках до новорічного столу 

подають індичку з каштанами та смаженою карто-

плею під соусом, а також тушковану брюссельську 

капусту з м’ясними пирогами, після чого слідують 

пудинг, солодощі, фрукти. На Британських островах 

має велике поширення звичай «впуску Нового року» 

- символічний рубіж переходу від минулого життя до

нової. Коли годинник б’є 12, відкривають задні двері

будинку, щоб випустити Старий рік, а з останнім уда-

ром годинника відкривають передні двері, впускаю-

чи Новий рік.

США. 
Головний годинник країни 
– сповіщає про Новий рік

Для американців новий рік настає тоді, коли ве-

личезні світяться годинник на Times Square пока-

жуть 00:00. У цей момент присутні на площі тисячі 

людей починають цілуватися і з усієї сили тиснути 

на автомобільний гудок. А решта жителів країни ро-

зуміють - ось він, Новий рік. Можна приступати до 

традиційного блюда з темного гороху. Вважається, 

що саме він приносить удачу.  У США, де в 1895 р. 

у Білого дому була повішена перша в світі світиться 

електрична гірлянда, і звідки по світу поширилася 

традиція писати собі «новорічні завдання» з обіцян-

ками і планами на майбутній рік, урочисті застілля 

влаштовувати не прийнято, як і дарувати подарунки, 

там все це влаштовують тільки на Різдво , а ялинки 

вони обов’язково пересаджують в ґрунт, а не вики-

дають, як у нас.

НОВИЙ РІК У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ!

СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (юр. адреса: 08420, Київська обл., Переяс-
лав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2), має наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для свинокомплексу 
№11, що знаходиться за адресою: Київська обл., Баришівський р-н,                  с. Гостро-
луччя, вул. Промислова, 1.

Свинокомплекс №11 призначений для вирощування й відгодівлі свиней у кількості 
50 тис. голів на рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у рік.

На території розміщується: свинарник запліднення та супоросу, свинарник заплід-
нення, 2 свинарника очікування,  3 свинарника для опоросу, 3 свинарника дорощу-
вання, 9 свинарників для відгодівлі, 24 силоси для комбікорму, 8 гноєсховищ, твердо-
паливна котельня, 2 дизельних-генератора, 2 септики, 4 дезбар’єри. 

В результаті діяльності в атмосферне повітря викидаються забруднюючі речови-
ни: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,16779 
г/с, 3,15730 т/р; оксид вуглецю – 0,24971 г/с, 4,51582 т/р; діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,07413 г/с, 1,49851 т/р; речовини у ви-
гляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 6,22854 г/с,  
39,90179 т/р; сірководень – 0,44755 г/с, 3,32810 т/р; фенол – 0,29803 г/с, 0,21603 т/р; 
кислота капронова – 0,02264 г/с, 0,71643 т/р; метилмеркаптан – 0,28158 г/с, 0,17602 

т/р; етилмеркаптан – 1,12*10-8 г/с, 1,7 * 10-7 т/р;  диметилсульфід – 0,04547 г/с, 
1,43173 т/р; діметиламін – 0,18149 г/с, 5,72379 т/р; мікроорганізми і мікроорганізми 
продуценти  - 3,0*10-6 г/с, 1,4 * 10-5 т/р; аміак – 1,13525 г/с, 14,15930 т/р; альдегід 
пропіоновий (пропаналь, метилоцтовий альдегід) – 0,04082 г/с, 1,28801 т/р; альдегід 
глутаровий – 0,69770 г/с, 0,04202 т/рік; метан – 6,19599 г/с, 50,60317 т/р; НМЛОС – 
1,86244 т/р; натрію гідроокис – 0,00632 г/с, 0,19904 т/р;  азоту (1) оксид [N2O] – 0,186 
т/р; вуглецю діоксид – 3578,39040 т/р.

Потужність викидів складає: 3707,39591 т/рік або 78,21634 т/рік (без урахування 
парникових газів). Всього налічується 375 стаціонарних джерел викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря: 361 організованих та 14 неорганізованих.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюва-
тимуть перевищення рівня забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-за-
хисної зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого санітарними норма-
ми. Нормативна СЗЗ витримана.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Київської обласної державної адміністрації, яка розміщена за адресою: 01196, 
м. Київ, пл. Л. Українки, 1, тел.: (044) 286-85-52, 286-85-53, 286-14-75, 286-84-11.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ


