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Передмова
Євроінтеграція України спричиняє розвиток нових секторів законодавства, серед
яких і нові законодавчі вимоги у сфері охорони довкілля. Найбільш масштабними нововведеннями, що відбулись за час дії Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
(2014), є запровадження процедури Оцінки впливу на довкілля (ОВД), а також розробка проекту Закону України «Про Смарагдову мережу». Саме цим двом нововведенням присвячено цей посібник. Законодавство «Про території Смарагдової мережі»,
що на цей час займають близько 12% площі України, знаходиться на етапі становлення. Саме з метою надання корисної інформації для проектантів, інвесторів, суб’єктів
проведення ОВД та зацікавленої громадськості, що може мати інтерес у збереженні
територій СМ, а також проведення повноцінних процедур ОВД, підготовлено цей посібник. Отож нижче йтиметься про досить вузьке питання: проведення повноцінної
оцінки впливів на біорізноманіття в процесі ОВД для територій мережі Емеральд
(Смарагдової мережі).

Як побудовано цей посібник?
Посібник підготовлений групою експертів, що є спеціалістами-біологами, які мають
досвід у визначенні ризиків та прогнозуванні впливів планованої діяльності на різні
групи живих організмів або ж спеціалізуються на аналізі заяв та звітів з оцінки
впли-ву на довкілля.
Розділ 1 містить основні поняття, що вживаються у цьому посібнику, зокрема «біорізноманіття», «мережа Емеральд», «Оцінка впливу на довкілля».
Розділ 2 розкриває специфічні підходи до оцінки впливу планованої діяльності на
біорізноманіття та залучення спеціалістів з біорізноманіття до підготовки звітів з ОВД.
Розділ 3 включає приклади документації з ОВД в частині оцінки впливу на біорізноманіття, що демонструють зразки вдалих та навпаки - невдалих документів, з різним
рівнем достовірності та повноти досліджень.
Розділ 4 містить огляд методик дослідження обраних груп живих організмів та оселищ. Обрання таких груп було здійснене за принципом пріоритетності і зокрема наголос робиться на видах і оселищах, що охороняються в рамках формування мережі
Емеральд і тому потребують особливо ретельного вивчення впливів на них. Також
до зазначеного розділу додані детальні рекомендації щодо часових рамок
досліджень, в межах яких можливим є виявлення кожного з видів Резолюції 6
Бернської конвенції, для охорони яких відбувається формування мережі Емеральд.
Крім того, у додатках до посібника містяться детальні рекомендації щодо особливостей підготовки звітів ОВД в розрізі кожного з видів господарської діяльності,
що проходить процедуру ОВД згідно із законодавством. Для авторів зауважень
щодо обсягу звіту з ОВД, цей розділ стане безпосереднім дороговказом щодо
підготовки зауважень.
4

Розділ 1. Основні поняття
Ключові автори: О.Василюк, Є. Гриник
Залучені автори: К.Борисенко

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа) - що це?
Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, англ. Emerald Nerwork, далі - Мережа або
скорочено СМ) розробляється в Україні як частина імплементації Бернської конвенції
(Конвенція про дикі види флори та фауни і середовища існування у Європі), а також
в рамках виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом
(2014). Ця мережа будується в державах, що не є членами Європейського Союзу (ЄС).
У країнах ЄС діє аналогічна за змістом і процедурою створення мережа Natura 2000,
головна відмінність якої від мережі Емеральд – це те, що її формування основується
на Пташиній та Оселищній Директивах ЄС. Після приєднання України до ЄС території
мережі Емеральд будуть автоматично включені до мережі Natura 2000.
Загалом, протягом останніх 20 років країни ЄС намагаються підвести природоохоронну справу під спільний знаменник, і роблять це зусиллями Конвенції «Про дикі види
флори і фауни та середовище існування у Європі» (Бернська конвенція), а тому ця
мережа є одним з ключових інструментів для організації природоохоронної роботи
в Європі. Передусім, Бернська конвенція затвердила визначені за єдиними критеріями переліки видів та оселищ, які потребують охорони на рівні всієї Європи. Для
цього був використаний біогеографічний підхід, згідно з яким для оцінки загроз та
стану збереження враховуються особливості поширення видів за біогеографічними
регіонами1. Такий підхід спрощує оцінку та дає більш об’єктивну картину стану збереження видів у різних регіонах.
Крім того, Конвенція визнала, що охороняти види і природні оселища можна лише
в тих місцях, де вони зустрічаються природним чином. Лише за умови забезпечення
і підтримання умов, сприятливих для існування рідкісних видів і оселищ, їхнє збереження може мати дієвий результат. Для цього було започатковано нову, єдину для
всієї Європи мережу природоохоронних територій, які створюються з метою запровадження в них конкретних заходів з охорони видів і природних оселищ, визначених
Конвенцією.
В Україні створення мережі Емеральд розпочалось понад 10 років тому. Перший офіційний етап розробки мережі в Україні тривав з 2009 по 2016 рік. Результатом цього
процесу стало включення до складу Мережі, в першу чергу, існуючих територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, які вже мають охоронний
статус (національні природні парки, природні і біосферні заповідники), а також каскаду дніпровських водосховищ. Подальше розширення мережі вже стосувалось переважно природних територій, що до цього не мали охоронного статусу.
1 https://bit.ly/30lX06V
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Тобто, території мережі Емеральд існують не залежно від наявності або відсутності
територій природно-заповідного фонду. Це абсолютно паралельний процес і деякі
території можуть мати одночасно статус і природно-заповідного фонду і території СМ.
Проте, у випадку із територією СМ, значно зручнішим є процес оцінювання впливу на
нього планованої діяльності, адже для кожного із них існує інформація про об’єкти
збереження на його території.
Станом на 2016 рік, площа мережі склала 5,8 млн га (9% площі суходолу України), але
з них 3,6 млн га (5,7% площі суходолу України, або 57% площі мережі Емеральд України) і до цього мали охоронний статус. Ще 1% площі України (або 12% площі Мережі)
склали водосховища Дніпровського каскаду, що відіграють важливу роль як міграційний шлях перелітних птахів. Включення цих водойм антропогенного походження навряд чи є дуже значимим для збереження аборигенних угруповань гідробіонтів. Отож,
у 2016 році лише для 33% територій СМв Україні (2,5% площі України) включення до
мережі стало дійсною важливим з точки зору набуття ними охоронного статусу.
Таким чином, мережа Емеральд може бути ефективним інструментом збереження
якраз тих територій, що раніше не мали охоронного статусу. Прикладом є ситуація
із захистом полонини Боржава від будівництва вітрової електростанції у 2018-2020
роках. Полонина входить до мережі Емеральд, натомість, не має національного природоохоронного статусу (запроектований тут національний парк досі не створений)2.
На цей час втримати оборону однієї з наймальовничіших полонин України вдається
зокрема завдяки зверненню до Секретаріату Бернської конвенції3. Маємо відмітити,
що практично всі території, включені до складу Мережі станом на 2016 рік, були
представлені лісовими екосистемами, що не відображало всього різноманіття оселищ України. Таким чином, Мережа була нерепрезентативна. З іншого боку, майже
всі лісові території в Україні, які входять до складу національних парків або заповідників, є одними з найбільш збережених, оскільки законодавство України обмежує або
забороняє рубки в межах природно-заповідного фонду. Таким чином, у 2016 році до
мережі Емеральд було включено значну кількість дійсно цінних лісів України, проте
виник суттєвий дисбаланс відносно охоплення всіх інших типів оселищ. В результаті,
на той час Мережа оминула більшість територій України, в першу чергу нелісових, на
яких поширені види і оселища, визначені пріоритетними у резолюціях 4 та 6 Бернської
конвенції. Недостатню репрезентативність першої версії Мережі було встановлено під
час біогеографічних семінарів і національних обговорень достатності Мережі для
охорони видів та оселищ у 2015-2016 роках, насамперед завдяки аналізу, проведеному експертами та громадськістю.
2 Студеняк І.П., Баран М.Ю., Ніколайчук В.І., Дудинськй Т.Т., Ковальчук А.А. Вивчення доцільності створення
НПП «Ждимир» та розробка наукового обґрунтування. Звіт. № держреєстрації 0107U007983. Ужгород,
Ужгородський національний університет, 2007. 55 с. (https://bit.ly/37axh2c)
3 Матеріали на порталі Ради Європи з цього питання: Скарга ГО «Українська природоохоронна група»
2018 р. (https://bit.ly/2nRPa5n); офіційне пояснення Мінприроди України 2018 р. (https://bit.ly/2nS2yq8);
звіт про розгляд скарг Конвенцією у 2018 р. (https://bit.ly/2oGiKdV); засідання Постійного комітету Конвенції 18-19.03.2019 р. (https://bit.ly/2naM3Fc); засідання Постійного комітету Конвенції
9-10.09.2019 р. (https://bit.ly/2oIj4bY); додаткове пояснення ГО «Українська природоохоронна група»
2019 р. https://bit.ly/2pyX0RK; додаткове пояснення Мінприроди, 2019 р. (https://bit.ly/2pywuIe).
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З цієї ж причини, починаючи з 2016 року, колектив професійних біологів та географів
розпочав розробку нових пропозицій для розширення Мережі. Перша частина додаткових пропозицій у 2017 році, і друга – у 2018 році, були схвалені Міністерством екології та природних ресурсів України. У 2018 році цей колектив офіційно зареєструвався як ГО «Українська природоохоронна група». Ці розробки проектованих територій
Мережі опубліковані у попередніх виданнях4. Переважна більшість цих пропозицій
подана на розгляд Постійного комітету Бернської конвенції5.
Під час засідання Постійного комітету Бернської конвенції 6 грудня 2019 року була
прийнята пропозиція України про включення до складу Мережі 1,6 млн. га природних
територій в Україні (106 сайтів)6, розроблених нами. Нові територій СМ– це винятково природні території. В більшості випадків, це долини річок, степові балки, лісові
масиви із багатим біологічним і ландшафтним різноманіттям, скельні утворення, відслонення та морські акваторії в різних регіонах України. За незначним винятком, всі
ці землі та акваторії раніше не мали охоронного статусу. Відчутними є зміни у складі
СМ на рівні окремих адміністративних регіонів. Так, на Сумщині, Львівщині, Кіровоградщині та в Криму територій СМ стало у півтора рази більше; на Донеччині їх площа
подвоїлась, на Луганщині й Полтавщині – виросла в 2,5 рази, а на Харківщині їх стало
вп’ятеро більше, ніж було раніше.
Наступне розширенні Мережі, що відбулось у 2019 році, базувалось на статусах, що
були присвоєні видам і оселищам на біогеографічних семінарах. Тут варто наголосити
також і на тому, що саме формування сучасних референс-листів7 відбувалось з безпосередньою участю авторів. Зокрема, 12 червня 2019 року ГО «Українська природоохоронна група» разом з Мінприроди була співорганізатором національного семінару
«Оцінка достатності Смарагдової мережі для видів флори відповідно до Резолюції 6
(1998) Бернської конвенції та типів природних оселищ з Резолюції 4 (1996) Бернської
конвенції». Згодом ми також взяли участь у міжнародному біогеографічному семінарі
присвяченому розробці Мережі Емеральд у Європі, що проходив у Мінську (Білорусь,
18-19 червня 2019 р.). Висновки біогеографічних семінарів стали свого роду дороговказом для подальшого проектування мережі СМ.
На цей час нами підготовлена наступна пропозиція по розширенню мережі Емеральд,
що включає 2,7 млн га: переважно степів, долин річок степової та лісостепової зони
4 Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні /
Полянська К.В., Борисенко К.А., Павлачик П. (Paweł Pawlaczyk), Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В.,
Куземко А. А., Оскирко О. С. та ін. / під ред. д.б.н. А.Куземко. – Київ, 2017. – 304 с.; Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) /
Кол. авт., під ред. Борисенко К. А., Куземко А. А. Київ: «LAT & K», 2019. 234 с. – https://cutt.ly/hc7LxXe
5 Пропозиції, опубліковані нами раніше в складі «тіньового списку», які не були подані на розгляд
Постійного комітету Бернської конвенції у 2019 році, були доповнені нами і подані повторно
у 2020 році, після чого отримали схвалення Міністерства.
6 Updated list of officially adopted Emerald sites (December 2019). T-PVS/PA(2019)17. Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Standing Committee. 39th meeting. Strasbourg,
3-6 December 2019. (Accessed 15 February 2020) (http://bit.ly/2REmY24)
7 Висновки щодо рослин (https://bit.ly/37cXPQj), птахів (https://bit.ly/2viVKoC), тварин, без птахів (https://
bit.ly/3bqaliI) та оселищ (https://bit.ly/39ne52M)
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(включно із масивами нагірних дібров і терасних борів), пралісів Карпат і важливих
морських акваторій. Ця пропозиція схвалена Міністерством захисту довкілля та енергетики та очікує на затвердження Постійним комітетом Конвенції.
Також, на засіданні Постійного комітету було ухвалено низку нових важливих документів. Серед них - окрема рекомендація, що зобов’язує держави охороняти території, номіновані на включення у Мережу, до моменту їх затвердження, – на рівні з затвердженими. У своїй Рекомендації № 157 (2011) від 6 грудня 2019 року про статус
об’єктів-кандидатів до Смарагдової мережі та критерії для їхньої номінації Постійний
комітет Конвенції рекомендує Договірним Сторонам вжити природоохоронних заходів, щоб зберегти ті екологічні характеристики об’єктів-кандидатів до Смарагдової
мережі, які були на момент їхнього офіційного пропонування.
Тобто з моменту, коли Україна номінувала територію на присвоєння статусу території
СМ, вона має вжити заходів, щоб території не втратили природної цінності, задля якої
її було вирішено охороняти.
Це означає, що всі рекомендації, включені нами у цей посібник, стосуються як затверджених територій СМ, так і номінованих на затвердження (т. зв. тіньовий список).

Рис. 1. Карта затверджених і проектованих територій мережі Емеральд в Україні
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Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - що це?
В останні десятиліття суттєво зріс інтерес суспільства до питань охорони довкілля та
сталого розвитку. Відчутні зміни клімату, зростання пікових атмосферних явищ, масштабні лісові пожежі та інші катастрофи, безумовно, лише посилюють його. Цей інтерес
супроводжується впровадженням нових законодавчих інструментів, як національних,
так і міжнародних, що покликані усунути конфлікти між економічними та екологічними інтересами, забезпечивши сталий розвиток людства. Процедура оцінки впливу
на довкілля (ОВД) є яскравим прикладом такого інструменту. Вперше ОВД була запроваджена у США ще наприкінці шістдесятих років минулого сторіччя. С середини
вісімдесятих років процедура почала поширюватися в європейських країнах.
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це прозорий процес, у ході якого завчасно аналізуються очікувані наслідки реалізації певного проекту для довкілля та його соціальні
наслідки. Цей процес передбачає участь громадськості та можливість оскарження
законності проведення та висновків здійсненої процедури ОВД у судовому порядку.
Ключовою у процедурі ОВД є саме завчасність аналізу, яка дозволяє виявити певні
ризики ще до початку будь-якої діяльності. Такий підхід носить назву «застережного». Звісно, що замовники певних проектів і так прогнозують впливи від його реалізації без формального проведення процедури ОВД. Однак найчастіше всього такий
прогноз не відбувається системно та мультидисциплінарно і часто не дозволяє достовірно передбачити усі ризики впровадження проекту.
В усіх країнах, де діє ОВД, впровадження процедури зустрічало суттєвий спротив
представників різних галузей економіки. Традиційним аргументом проти ОВД було те,
що врахування вимог з охорони довкілля і так проводиться до та під час прийняття
різних господарських рішень. Представники бізнесу, що не зацікавлені в питаннях
охорони довкілля, сприймають ОВД як чергову затратну перешкоду на шляху впровадження певних проектів. Не в останню чергу це стосувалося і органів влади. Тим
не менше, ОВД поширюється по всьому світу, адже вигоди від запровадження такого
механізму для суспільства є беззаперечними.
Запровадження процедури ОВД в Україні (у грудні 2017 року) стало важливим кроком на шляху гармонізації українського законодавства з європейськими природоохоронними нормами, адже необхідність запровадження ОВД передбачена Угодою про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014). Що ж таке ОВД?
У світі існує чимало визначень того, що таке «оцінка впливу на довкілля». Мабуть, найпростіше визначення звучить так: «ОВД – це оцінка впливу планованої діяльності на довкілля». Більш ємні визначення постулюють, що процедура ОВД – це «техніка та процес,
у ході яких інформація про вплив проекту на довкілля збирається як замовником проекту, так і отримується з інших джерел, і використовується органами влади для
прийняття рішення про доцільність впровадження планованого проекту».
Нюанси проведення ОВД різняться залежно від національних особливостей. Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»8, в Україні ОВД є необхідною переду8 https://cutt.ly/fc7XfRz
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мовою провадження різних категорій планованої діяльності (проектів) – наприклад,
будівництво автомагістралей до видобутку нафти, виробництво целюлози, забір підземних вод. Загалом, закон «Про ОВД» містить перелік понад 100 видів діяльності, що
підлягають ОВД. Процедура ОВД передбачає ґрунтовне дослідження того, як проект
впливатиме на різні компоненти довкілля. Такі дослідження проводяться замовником
проекту (тобто тим, хто планує його впровадження, або науковими та дослідницькими
установами, чи спеціалістами у окремих галузях знань на підставі договору з замовником) до початку будь-яких робіт із його реалізації та дозволяють зменшити, усунути або
компенсувати будь-які суттєві негативні впливи проекту на довкілля. Результати дослідження можливих впливів проекту на довкілля, разом з альтернативними варіантами
проекту та заходами з усунення, мінімізації чи компенсації очікуваного негативного
впливу, представляються громадськості у вигляді звіту з ОВД.
Звіт з ОВД є основою для висновку з ОВД, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України або екологічними підрозділами обласних державних адміністрацій. Висновок з ОВД або дає зелене світло для подальшого впровадження проекту у життя, або ж визнає проект недопустимим.
Важливо також, що процедура ОВД в Україні є публічною – будь-які фізичні та юридичні
особи, незалежно від місця проживання/реєстрації можуть надати пропозиції та зауваження щодо планованого проекту. Наприклад, пропонуючи оцінити вплив на ті чи
інші специфічні компоненти довкілля або надаючи зауваження щодо вже проведених
досліджень, відображених у звіті з ОВД. Такі пропозиції чи зауваження мають враховуватись як замовниками проекту, так і органами влади, які видають висновок з ОВД.
Стаття 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дає перелік компонентів довкілля, вплив на які необхідно оцінити у звіті з ОВД. Серед них– ґрунти, водні ресурси,
атмосферне повітря, а також стан флори, фауни та біорізноманіття.
Окрім визначення потенційних негативних впливів проекту, обов’язковою є також
розробка заходів, які дозволяють усунути такий вплив або ж мінімізувати його чи
вжити певних компенсаційних заходів.
Більш ніж три роки функціонування процедури ОВД в Україні призвели до розробки
великої кількості звітів з ОВД щодо різних типів планованої діяльності. Аналіз таких
звітів дозволяє оцінити, наскільки якісно проводиться оцінка впливу проектів на ті чи
інші компоненти довкілля9. Зазвичай, оцінка викидів певних забруднюючих речовин, які
впливатимуть на ґрунти, воду чи повітря, не викликає суттєвих труднощів у розробників звітів з ОВД, адже ще з радянських часів існують методики такої оцінки. Однак оцінка впливу на ряд інших компонентів довкілля проводиться якісно лише у виняткових
випадках, це, зокрема, стосується і оцінки впливу проекту на біорізноманіття.
Таким чином, мета даного посібника – окреслити основні підходи до проведення оцінки
впливу проектів на біорізноманіття, ознайомити розробників звітів з ОВД з ключовими
вимогами та етапами такої оцінки, надати позитивні приклади та попередити найбільш
9 https://cutt.ly/Ec7Xjo3
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типові помилки. Цей посібник буде корисним не тільки розробникам звітів з ОВД. Громадськість та органи влади, які пов’язані з процедурою ОВД, можуть використовувати
посібник у якості певного «стандарту», оцінюючи конкретні звіти з ОВД на відповідність
вимогам з оцінки впливу проектів на біорізноманіття. Ми сподіваємося, що зібраний нами
матеріал зробить вагомий вклад у якісну оцінку впливу різноманітних проектів на біорізноманіття. З іншого боку, ми не можемо охопити детальними рекомендаціями все біорізноманіття України (понад 70 000 видів живих організмів), тому зосереджуємось на видах
та групах, що є об’єктами охорони мережі Емеральд. Це робить завдання оцінки впливу
планованої діяльності на біорізноманіття більш реальним.

Біорізноманіття - що це?
Що таке біорізноманіття і чому цей термін все частіше зустрічається навіть тим, хто не
має жодного відношення до біології та екології? Біорізноманіття – це скорочена версія
терміну «біологічне різноманіття». Значного поширення термін набрав у дев’яностих
роках минулого сторіччя, після підписання багатьма країнами світу Конвенції про біологічне різноманіття10. Ратифікована Україною у 1994 році, Конвенція містить наступне визначення біологічного різноманіття:
«Біологічне різноманіття» означає різноманітність живих організмів з усіх
джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і
екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем».
Існують і інші, більш складні визначення. Так окремі дослідники визначають біорізноманіття як «увесь спектр варіацій організмів та систем на таких рівнях організації
•• біорегіон;
•• ландшафт;
•• екосистема;
•• оселище;
•• угруповання;
•• вид;
•• популяція;
•• окремі особини;
•• гени
а також структурні та функціональні взаємозв’язки в межах та між цими
рівнями»11.
Спрощуючи офіційне визначення, можна сказати, що біорізноманіття – це різноманітність життя на Землі на усіх рівнях його організації: від генів та частин організмів і до
цілих екосистем і біорегіонів, таких як гірські системи, океани тощо. Втім, в більшості
випадків, коли використовують термін «біорізноманіття», мають на увазі різноманіття
видів живих організмів на певній території.
10 https://cutt.ly/Uc7XIL8
11 https://cutt.ly/3c7XS4i
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Чому важливо якісно оцінити вплив планованої діяльності на біорізноманіття? Зникнення чи деградація загрожують різним видам, навіть тим, на які відсутній прямий
вплив, адже усі види у екосистемах пов’язані. Зникнення певних видів з екосистеми
загрожує іншим видам, які опиняються в умовах змінених ресурсів та зв’язків, необхідних для їх виживання. Біорізноманіття є важливим також для виживання та добробуту людства, адже саме біорізноманіття має прямий вплив на наше здоров’я та здатність забезпечити себе необхідними ресурсами: саме воно є джерелом всіх продуктів
харчування та матеріалів для виготовлення одягу, предметів побуту та будівництва.
Біорізноманіття є наріжним каменем, на якому базується здатність природи надавати
надзвичайно важливі для виживання людства блага – «екосистемні послуги». Втрата
біорізноманіття є тотожною зникненню людства, адже ми нерозривно пов’язані з середовищем, яке нас оточує.
На жаль, стрімке економічне зростання напряму впливає на біорізноманіття планети.
Індекс живої планети (The Living Planet Index), що обраховується Всесвітнім фондом
природи (WWF), демонструє стрімке зменшення чисельності популяцій багатьох видів
тварин планети. З 1970 року чисельність популяцій ссавців, птахів, земноводних, рептилій та риб скоротилася на 68%12. Детальні відомості щодо втрати біорізноманіття
в Україні відсутні, однак не варто сподіватися, що ситуація у межах країни суттєво
відрізняється від загальної для усієї планети.
Екосистемні послуги, які залежать від біорізноманіття, такі як запилення сільськогосподарських культур, очищення води, попередження паводків та поглинання парникових газів, є ключовими для виживання людства. За деякими оцінками, економічна
вартість таких послуг сягає 125-140 трильйонів доларів США щорічно, тобто у півтора рази більше за загальносвітовий ВВП.
У грошах можна оцінити і збитки від втрати біорізноманіття, яка вже відбулася.
З 1997 по 2011 роки внаслідок втрати біорізноманіття через зміну рослинного покриву (наприклад, перетворення лісів у поля) світ щорічно втрачав від 4 до 20 трильйонів доларів США, і ще 6-11 трильйонів доларів США щорічно – через деградацію
земель. Таким чином, масштабні заходи зі збереження біорізноманіття повинні бути
впроваджені вже негайно. Охорона біорізноманіття є фундаментальною запорукою
харчової безпеки, викорінення бідності та дійсно сталого розвитку13.
12 https://livingplanet.panda.org/?gclid=Cj0KCQiAy579BRCPARIsAB6QoIbH6RaczaDS3Oa6oCmgku5w5iJM86o5
ZlUzGMm6K_6WZO7xRcjk3h4aAgLuEALw_wcB
13 https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-theEconomic-and-Business-Case-for-Action.pdf
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Детальний опис взаємозв’язків між біорізноманіттям та добробутом людства виходить
за межі даного посібника, однак наведемо лише один приклад: падіння чисельності
популяцій комах-запилювачів напряму впливає на успішність ведення сільського господарства, а значить – прямо чи опосередковано впливає на усіх мешканців планети.
Понад 60% всіх продуктів харчування людства залежать від популяцій природних
видів комах-запилювачів.
Попередження негативного впливу на біорізноманіття є однією з задач процедури
ОВД. Нижче наводяться теоретичні та практичні кроки, які дозволять провести якісну
оцінку впливу планованого проекту на довкілля та розробити адекватні заходи з усунення, мінімізації чи компенсації такого впливу.
Звіти з ОВД, розроблені з моменту введення в дію закону «про ОВД», що були проаналізовані нами в тій чи іншій мірі містять ряд основних недоліків щодо оцінки впливу
на біорізноманіття. До них належать:
•• неадекватна постановка технічного завдання дослідникам щодо мети та обсягу
досліджень;
•• недостатній чи неадекватний аналіз усіх можливих впливів проекту на біорізноманіття, особливо непрямого чи кумулятивного впливу;
•• відсутнє чи недостатнє обґрунтування критеріїв, які використовувалися для оцінки
значущості (суттєвості) очікуваного впливу;
•• недостатні чи неадекватні заходи з попередження чи усунення очікуваних негативних впливів або компенсаційні заходи;
•• неповний опис поточного стану довкілля, тобто недостатні дані про базовий рівеньстану біорізноманіття у межах території, що буде зачеплена проектом;
•• неадекватна інтерпретація отриманих результатів досліджень;
•• недостатнє використання наявної наукової літератури;
•• неякісне представлення даних у звіті з ОВД;
•• відсутність адекватного післяпроектного моніторингу.
Таким чином, більшість звітів з ОВД не містить оцінки впливу на біорізноманіття.
Цей посібник покликаний допомогти розробникам звітів з ОВД усунути вищезазначені недоліки. Також він дозволить зацікавленим сторонам, наприклад місцевим
жителям, громадським організаціям та науковим установам, більш якісно готувати
зауваження до обсягу звіту ОВД та до звітів ОВД. І нарешті, ці ж поради будуть
корисними для посадових осіб Міндовкілля та екологічних департаментів обласних
державних адміністрацій, що здійснюють оцінювання звітів ОВД та готують висновки ОВД щодо них.
Якісний та ґрунтовний підхід до оцінки можливих впливів на біорізноманіття у процесі
ОВД дозволить:
•• оцінити вплив на біорізноманіття на різних структурних рівнях – біорегіональному,
ландшафтному, екосистемному, оселищному, видовому, популяційному і, за доцільності, на рівні індивідуальних особин чи навіть генів – враховуючи не тільки
рідкісні види у межах охоронюваних територій;
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•• проаналізувати вплив проекту на взаємозв’язки між різними рівнями біорізноманіття (наприклад, на сполученість чи фрагментацію оселищ), що наразі майже не
відбувається під час ОВД в Україні;
•• використовувати адекватну термінологію та якісно оцінювати значущість очікуваних впливів на біорізноманіття;
•• врахувати увесь спектр можливих впливів, у тому числі непрямий та кумулятивний
вплив, а не тільки фокусуватися на прямій втраті оселищ чи видів;
•• чітко артикулювати очікувані впливи, надати, де це можливо, кількісні значення,
часові проміжки та достовірність отриманих результатів;
•• встановити адекватні критерії оцінки значущості впливу, зазначивши методики та
дані, які використовувалися для встановлення таких критеріїв;
•• розробити якісні заходи з усунення, мінімізації чи компенсації суттєвих негативних
впливів, вказавши також їхню очікувану ефективність та часові проміжки впровадження;
•• не зупинитися на публікації звіту з ОВД як останнього етапу процедури. Натомість,
розробити якісний та реалістичний план післяпроектного моніторингу, що дозволить оцінити правдивість прогнозів, отриманих під час розробки звіту з ОВД, та, за
необхідності, внести необхідні змін до проекту для запобігання негативним впливам на біорізноманіття.
Оцінка впливу планованого проекту на біорізноманіття, в ідеалі, має складатися з наступних етапів, у ході яких необхідно дати відповідь на ряд питань. До них належать:
1. Скрінінг: як пов’язане біорізноманіття та планований проект?
2. Скоупінг: які альтернативи необхідно розглянути? Які активності проекту можуть
мати вплив на біорізноманіття? Які елементи біорізноманіття можуть зазнати впливу?
3. Опис чинного стану біорізноманіття: яка інформація про біорізноманіття території
проекту вже наявна? Які дослідження необхідно провести власноруч? Які критерії
використовувати для оцінки відносної важливості тих чи інших елементів біорізноманіття?
4. Прогнозування та оцінка впливу: які методи прогнозування та оцінки впливу на
біорізноманіття є адеватними для застосування? Які критерії необхідно використати для оцінки значущості впливу?
5. Усунення чи зменшення впливу: які методи усунення, зменшення впливу або компенсації впливу є необхідними?
6. Розробка післяпроектного моніторингу: що необхідно моніторити під час та після
реалізації проекту? Куди необхідно подавати отриману у ході моніторингу інформацію?
7. Підготовка звіту з ОВД: яким чином найкраще представити інформацію у звіті з ОВД?
Чимало різних категорій проектів матимуть той чи інший негативний вплив на біорізноманіття. Однак цього можна уникнути, використовуючи повний спектр заходів
з усунення, попередження або мінімізації впливу, а також компенсаційних заходів.
Більше того, чимало якісно спланованих проектів можуть мати навіть позитивний
вплив на біорізноманіття. Тож основними задачами оцінки впливу проекту на біорізноманіття є забезпечення того, що проект:
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1. Не має значного негативного впливу на біорізноманіття;
2. Де це можливо, має позитивний вплив на біорізноманіття.
Ці задачі можна дещо уточнити за допомогою ключових принципів, викладених нижче. Завершений звіт з ОВД можна проаналізувати згідно цих принципів,щоб оцінити,
чи проведена належна оцінка впливу проекту на біорізноманіття, чи були враховані
в усіх випадках пов’язані з біорізноманіттям аспекти.
Ключові принципи оцінки впливу проекту на біорізноманіття передбачають, що у ході
ОВД:
1. Усунуто суттєвий вплив на біорізноманіття та, де це можливо, створені умови для
позитивного впливу на біорізноманіття. Компенсаційні заходи використовуються
у крайньому випадку, коли інші альтернативи відсутні;
2. Застосовано застережний підхід для унеможливлення незворотної деградації біорізноманіття. Тобто у випадку, коли проект створює певні загрози біорізноманіттю,
застережні заходи вживаються навіть тоді, коли конкретний вплив науково не підтверджений чи оцінений лише експертно;
3. Враховано вплив проекту на біорізноманіття місцевих та регіональних екосистем,
а не тільки на зону, безпосередньо зачеплену проектом;
4. Забезпечено охорону генетичного різноманіття шляхом охорони більш високих рівнів біорізноманіття (окремі особини, популяції, угруповання тощо) та екологічних
процесів, які їх підтримують;
5. Враховано увесь спектр можливих впливів проекту, у т.ч. непрямі та кумулятивні
впливи, а не тільки прямий вплив на види та оселища на території реалізації проекту;
6. Територія дослідження відповідає типу впливу (наприклад, вплив на біорізноманіття водних об’єктів враховує річкові басейни, а не тільки водойми у безпосередній близькості до території впровадження проекту), а не фокусується виключно на
певній наперед окресленій території;
7. Оцінено вплив на біорізноманіття на місцевому, регіональному, національному та, за
доцільності, транскордонному рівнях, адже окремі впливи можуть бути незначними
на місцевому рівні, однак мати величезний вплив у більш глобальних масштабах;
8. Оцінено існуючі горизонтальну та вертикальну структуру оселищ, їхню сполученість, а проект не впливає на шляхи міграції, екологічні коридори, не створює штучних бар’єрів для біорізноманіття;
9. Використані можливості для створення буферних територій для збереження
важливих для біорізноманіття територій;
10. Створено передумови для позитивного впливу на біорізноманіття тощо.
На першому етапі – «скринінг» – необхідно визначити, на які аспекти біорізноманіття
існує вірогідність впливу. Зокрема, потрібно дати відповідь на наступні питання – чи
впливатиме проект на:
1. Біорегіональний / ландшафтний рівень:
•• Природоохоронні території (території та об’єкти природно-заповідного фонду, території Смарагдової мережі, будь-які інші території, виділені для збереження біорізноманіття);
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•• Просторову структуру та сполученість оселищ, наприклад, шляхом фрагментації чи
змін характеристик таких місць.
2. Рівень екосистеми / оселища:
•• Природні або напівприродні території згідно таблиці нижче;
•• Біологічні ресурси, важливі для підтримки біорізноманіття (генетичні ресурси,
будь-які біотичні компоненти екосистем, які мають значення для збереження біорізноманіття).
3. Угруповання / види, які підлягають охороні згідно:
•• Червоної книги України;
•• Зеленої книги України;
•• Регіональних переліків рідкісних видів;
•• Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі;
•• Або мігруючих видів;
•• Або видів / угруповань, які мають інше значення на національному, регіональному
та місцевому рівнях.
До природних або напівприродних екосистем, які необхідно враховувати на етапі
скринінгу, належать:
•• Долини річок або струмків, а також інші водно-болотні угіддя – озера, ставки, заболочені території тощо;
•• Трав’янисті екосистеми: луки та степи, у тому числі ті, що використовують у якості
пасовища чи сіножаті;
•• Ліси;
•• Прибережні екосистеми (естуарії, дюни, скелі тощо);
•• Екотони (ділянки переходу одного біотопу в інший);
•• Ділянки, вкриті чагарниками або напівчагарниками;
•• Різноманітні гірські екосистеми тощо.
Якщо проект може мати хоч якийсь вплив на аспекти біорізноманіття, зазначені вище,
на подальших етапах оцінки необхідно заглибитись у деталі, оцінивши усі можливі
характеристики впливу проекту на такі аспекти.
Наступний етап – скоупінг. На цьому етапі необхідно звузити аспекти впливу, виявлені на попередньому етапі скринінгу. Інакше кажучи, необхідно виявити ті впливи на
біорізноманіття, які потенційно можуть бути суттєвими, матимуть значний вплив на
біорізноманіття.
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Залучення спеціалістів з біорізноманіття
до підготовки звіту з ОВД
У більшості випадків адекватна оцінка впливу проекту на біорізноманіття потребує
залучення певних фахівців, які мають знання та навички у дослідженні біорізноманіття. Хто ж вони такі? Дослівно, «спеціалістів з біорізноманіття» не існує, цей узагальнюючий термін включає в себе широкий спектр фахівців з різних напрямків,наприклад,
вузькі спеціалісти (мікологи, хіроптерологи, ентомологи тощо), або ж з більш широкою
спеціалізацією (морські екологи, спеціалісти з екології лісів тощо).
Залучення спеціалістів з біорізноманіття має відбуватися згідно наступних керівних
принципів:
•• Планування проекту має відбуватися таким чином, щоб передчасно виключити
найбільш очевидні негативні впливи проекту на біорізноманіття, а значить – позбутися необхідності оцінки таких впливів за участю спеціалістів;
•• Перед залученням спеціалістів необхідно зібрати усю інформацію з питань біорізноманіття, яка наявна для території проекту та суміжних територій станом на зараз;
•• Залучення спеціалістів з біорізноманіття має відбуватися на найбільш ранніх стадіях, що дозволяє підвищити ефективність їхньої роботи;
•• Позиція спеціалістів має враховуватися у загальному процесі планування проекту,
а не тільки стосуватися вузьких аспектів діяльності;
•• Якість процесу ОВД напряму залежить від активної взаємодії між спеціалістами, розробниками звіту з ОВД (якщо такі наявні), замовниками проекту та зацікавленою громадськістю. Спеціалісти з біорізноманіття не повинні виключатися
з будь-якого з аспектів такої взаємодії (наприклад, громадське обговорення звіту з ОВД).
Коли до процедури ОВД залучаються спеціалісти з біорізноманіття?
•• На етапі планування проекту, ще до формального початку процедури ОВД. Це
дозволить завчасно врахувати найбільш очевидні негативні впливи та розробити
такий проект, що не матиме найбільш очевидних негативних впливів на біорізноманіття;
•• Якщо залучення на етапі планування проекту є неможливим, спеціалісти з біорізноманіття залучаються на самому початку формальної процедури ОВД, що дозволить їм взяти участь у розробці звіту з ОВД ще на етапі планування такої роботи.
Варто зауважити, що українське законодавство не дозволяє вносити зміни до звіту
з ОВД. Якщо у ході громадського обговорення звіту виявиться, що окремі аспекти
впливу на біорізноманіття були досліджені недостатньо або не були враховані взагалі, це може стати підставою для визнання проекту недопустимим або необхідності
проведення повторної ОВД. Таким чином, чи не найважливішим етапом процедури
є власне етап планування діяльності, коли жодна процедура ОВД ще не отримала
формального початку.
Залучення спеціалістів з біорізноманіття може відбуватися у різний спосіб. Так можливими є один або декілька з варіантів, наведених нижче:
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•• Надання спеціалістом експертної думки або позиції;
•• Дослідження наукової літератури або інших наявних даних (наприклад, архівних
даних, відкритих баз, що містять відомості про біорізноманіття14);
•• Проведення польових досліджень;
•• Розробка карт та проведення моделювання;
•• Оцінка впливів та їхньої значущості.
Залежно від потреб, спеціаліст з біорізноманіття може залучатися до одного або
декількох (усіх) етапів роботи:
•• Опис базового стану довкілля;
•• Опис чинних вимог законодавства ;
•• Визначення альтернатив;
•• Визначення можливостей та перешкод;
•• Прогнозування, визначення та оцінка можливих впливів;
•• Розробка заходів з попередження, усунення, мінімізації чи компенсації суттєвих
негативних впливів;
•• Проведення незалежного аудиту роботи інших спеціалістів тощо.
Основні обставини, які вказують на необхідність залучення спеціалістів з біорізноманіття:
•• Окремі вимоги законодавства;
•• Брак даних про базовий стан довкілля;
•• Наявність територій, визнаних важливими для збереження біорізноманіття (території природно-заповідного фонду, Смарагдової мережі, популяції охоронюваних
видів тощо);
•• Наявність важливих екологічних процесів або природних/напівприродних екосистем (шляхів міграції, місць розмноження тварин, водно-болотних угідь тощо);
•• Очікуваний значний негативний вплив проекту на біорізноманіття;
•• Біорізноманіття та/або екосистеми загрожують реалізації проекту тощо.
Ключові питання, до аналізу яких необхідно долучати спеціалістів з біорізноманіття:
1. Генетичний рівень: очікуваний ризик зникнення або зменшення життєздатності видів, втрати певних ознак шляхом:
•• Збіднення генетичного різноманіття (маленькі популяції знаходяться під більшою
загрозою, ніж великі);
•• Зменшення можливостей для взаємодії між популяціями (фрагментація, створення
бар’єрів, ізолювання популяцій тощо);
•• Загрози для ендемічних популяцій;
•• Підвищеної вразливість до дії негативних факторів (хвороби, агенти забруднення тощо);
•• Втрати ключових оселищ.
2. Рівень виду / угруповання / оселища: очікуваний ризик втрати біорізноманіття шляхом:
•• Зміни видового складу у межах певних оселищ (зникнення видів, особливо видіведифікаторів, популяційні зміни та їх взаємодія);
14 Відомості про біорізноманіття України у GBIF: https://cutt.ly/Yc7C1gd; у iNaturalist: https://cutt.ly/Xc7C23r,
UkrBin: https://cutt.ly/ec7CNvZ; базу «Біорізноманіття України»: http://dc.smnh.org/ .
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3. Екосистемний рівень: очікуваний ризик втрати біорізноманіття шляхом:
•• Зміни процесів всередині та між екосистемами, у т.ч. на рівні ландшафтів (зникнення видів-едифікаторів, зникнення або зміна екотонів, зміна у колообігах речовин,
зникнення абіотичних факторів впливу (наприклад, елімінація пожеж з екосистем,
залежних від них));
•• Якісні та кількісні зміни в оселищах;
•• Зміни екологічних взаємозв’язків та коридорів між екосистемами (ізоляція, фрагментація тощо).
Після того, як вдалося з’ясувати приблизні питання, що потребують залучення спеціалістів з біорізноманіття, виникає питання – як вибрати такого спеціаліста?
Зазвичай, спеціалісти з біорізноманіття мають біологічну або екологічну освіту та
спеціалізуються на вузьких питаннях (здебільшого – на одній окремо взятій групі
живих організмів). Залучення спеціалістів-екологів часто є доцільним на більш ранніх етапах – планування діяльності, скоупінгу та скрінінгу – з огляду на часто більш
широку їх спеціалізацію та можливість приблизно оцінити широкий спектр можливих
впливів та ризиків. Але важливо пам’ятати, що такі екологи мають спеціалізуватися
на екосистемах, а не на, наприклад, промисловому забрудненні чи утилізації сміття.
Відповідно, на більш пізніх етапах, коли вимагається дослідити вузькі аспекти впливів, більш доцільним є залучення вузькопрофільних спеціалістів-біологів, які мають
компетенцію у відповідних питаннях.
Важливо пам’ятати, що кожен зі спеціалістів буде розглядати питання через призму
своєї спеціалізації. Те, яким чином фахівець-гідролог аналізуватиме річкову екосистему, суттєво відрізнятиметься від аналізу, проведеного гідробіологом. Відповідно,
абсолютно недоцільно залучати фахівця з гідрології до оцінки цінності річкової екосистеми, і навпаки – гідробіолог навряд чи адекватно оцінить ризик ерозії берегів
внаслідок впровадження проекту.
Практика демонструє, що залучення фахівців з теріології, орнітології та ботаніки відбувається відносно часто. В той же час спеціалісти-ентомологи (фахівці з комах) майже не залучаються до ОВД в Україні. З огляду на надзвичайний вплив комах та інших
членистоногих на процеси в екосистемах, цей аспект обов’язково необхідно враховувати під час проведення ОВД. Достатньо згадати хоча б про роль видів-запилювачів,
від яких залежить виробництво понад половини всіх продуктів продовольства. Крім
того, саме серед комах, земноводних і плазунів, що рідко вивчаються на місцевості
в ході проведення ОВД, міститься найбільша частина видів, занесених до Червоної
книги. З іншого боку, вплив на рибне населення, що зазвичай рідко вивчається, може
мати значення не лише в частині рідкісних видів, але й в частині соціального значення риб, як ресурсу для риболовлі, важливої як традиційний промисел місцевого
населення а також для відпочиваючих.
Необхідно розуміти, що універсальних спеціалістів, здатних оцінити або хоча б визначити рослини, тварин та гриби різних груп - не існує. дослідження кожної групи живих
організмів (наземні ссавці, кажани, птахи, земноводні, плазуни, риби, комахи, молюс19
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ки, гриби, лишайники, вищі судинні рослини тощо) та впливу на неї потребує окремого спеціаліста. Окрім того, щоб правильно обрати максимально ефективну команду
спеціалістів, однією з ключових проблем є можливість правильно обрати сезон для
проведення досліджень, адже для кожної групи або навіть виду, необхідні специфічні методики дослідження і специфічний період проведення таких досліджень. Так,
для рослин, зазвичай необхідно знати фенологічні межі періоду їх квітування. Для
птахів, залежно від виду - строки розмноження, або строки міграції. Для земноводних - строки та місця нересту. Найбільш зручним випадком для планування колективу
дослідників та строків проведення експедицій є ситуації, коли планована діяльність
розміщена на території мережі Емеральд, адже кожна з таких територій має так звану
«стандартну форму даних» (Standart Data Form, SDF), що містить детальну інформацію про види флори і фауни, які охороняються на цій території (зазвичай зазначені
види резолюції 6 Бернської конвенції та Червоної книги України, а також оселища
резолюції 4 Бернської конвенції з їхньою чисельністю/площею)15. Ці переліки зазвичай
є неповними і можуть бути значно доповненими, проте завдяки цим перелікам можна
сформувати мінімально необхідний колектив науковців, які мають обґрунтовано оцінити вплив на всі види і оселища, зазначені у стандартній формі даних у відповідні
періоди року, оптимальні для кожного з видів або типів природних оселищ.
Часто виникає питання: як оцінити компетентність того чи іншого спеціаліста з біорізноманіття? В ідеалі, особа, що може бути експертом при залученні до ОВД:
•• Може інтерпретувати інформацію та давати відповіді на такі питання як «який це
матиме вплив?», «як мінімізувати вплив?» тощо, а не просто надавати переліки видів у межах певної території;
•• Має відповідну освіту;
•• Має досвід роботи у відповідних екосистемах, бажано, у цьому ж регіоні;
•• Може оперувати інформацією поза межами його специфічної дисципліни;
•• Має розуміння щодо методик дослідження/оцінювання, відповідних законодавчих
норм, політик та рекомендацій;
•• Є незалежним від бізнес-інтересів та інших факторів, які можуть впливати на проект чи процедуру ОВД.

15 Всі стандартні форми даних розміщені на порталі Ради Європи (https://emerald.eea.europa.eu/) та на
створеному нами сайті www.emerald.net.ua. Крім того, межі всіх територій Смарагдової мережі нанесені
на Публічну кадастрову карту України (https://cutt.ly/Bc7VIDy).
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Розділ 3. Аналіз прикладів документації
в процесі ОВД в частині врахування впливу
на біорізноманіття
Автор: Кученко Б.

3.1. Приклади пропозицій до обсягу звіту з ОВД та
зауважень щодо проєктів, які матимуть негативний вплив
на об’єкти Смарагдової мережі та біорізноманіття, надіслані
від ГО «Українська природоохоронна група» після публікації
відповідних повідомлень про ОВД
1. Розчистка протоки р. Десна (р. Любич) в межах об’єктів Смарагдової мережі
UA0000233 «Київське Подесіння», UA0000054 «Нижнє Подесіння»1.
У Повідомленні про плановану діяльність цей проєкт було подано, як «природоохоронний
захід», що є своєрідною маніпуляцією, адже насправді у більшості випадків розчистка
русла річок, носить негативний характер для річкових екосистем, і часто є недоцільною
не тільки у природоохоронному, а і в соціальному контексті. Оскільки така розчистка запланована на значній площі, то є вагомі підстави вважати, що основною метою планованої
діяльності є видобуток річкового піску для його продажу на об’єкти будівництва у Києва
та на околицях міста, або гідронамив територій недалеко від річки з метою будівництва
Проаналізувавши Публічну кадастрову карту, відкриті онлайн-ресурси про об’єкти
ПЗФ, зокрема сайт https://pryroda.in.ua/, ми доповнили стандартні пропозиції до обсягу досліджень (див. Розділ 3) і подали, до прикладу, такі пропозиції:
«6) Використовуючи дані наукових досліджень, оцінити наступні впливи планованої
діяльності:
•• На види флори та фауни, занесені до Червоної книги України та Резолюції 6 Бернської
конвенції, що зустрічаються в річці Любич та в Десні загалом (оскільки ці види можуть
мігрувати рукавом Любич), їх водоохоронній зоні, а також на угруповання цих видів;
•• На біорізноманіття та екосистеми об’єктів Смарагдової мережі UA0000233 «Київське Подесіння», UA0000054 «Нижнє Подесіння», заказника «Зачарована Десна»,
а також проектованого заказника «Острів Любичів» (межі в Додатку, на рис. 1) та
проектованого національного природного парку (НПП) «Подесіння»;
•• На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги України,
що зустрічаються на території провадження планованої діяльності та в Десні нижче за течією: в річці та в межах її водоохоронної зони».
1 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5735
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Також, наша організація подавала такі зауваження до планованої діяльності:
«1) Територія планованої діяльності є унікальною ділянкою дикої природи та входить
до Смарагдової мережі (об’єкт UA0000233 “Київське Подесіння”, поруч знаходиться
об’єкт UA0000054 “Нижнє Подесіння”), заказника “Зачарована Десна” та до проектованого заказника “Острів Любечів” (рис. 22) і проектованого НПП “Подесіння”3.
З огляду на це, а також зважаючи на загальні технічні характеристики планованої діяльності, зазначені в Повідомленні про неї, вважаємо неприпустимим провадження планованої діяльності із розчистки русла р. Любич в зв’язку
із очікуваним значним негативним впливом планованої діяльності на гідрологічний режим, природні екосистеми та рекреаційний потенціал річки Любич.
Тому, просимо суб’єкт господарювання припинити процедуру ОВД щодо цього
проекту, а уповноважений центральний орган – визнати неприпустимим провадження планованої діяльності.

Рис. 2. Межі проектованого ландшафтного заказника місцевого значення
«Острів Любичів» (червона лінія). Східна межа проектованого заказника
(виділений помаранчевим прямокутником фрагмент) проходить по території
планованої діяльності (річка Любич)

2) У Повідомленні вказано, що загальна довжина існуючого русла притоки становить
9,5 км, як і загальна довжина ділянка розчистки русла притоки Любич. Однак, фактична довжина річки (рукава) Любич складає близько 15 км4. Тому, просимо вказати
в Звіті правдиву інформацію щодо розмірів річки Любич та ділянки розчистки».
2 Інформація про об’єкт: https://bit.ly/3bEPmHF
3 Наукове обґрунтування: http://pryroda.in.ua/podesinnya/, створення підтримане Указом Президента
України №1129/2008
4 https://bit.ly/3fX6qvX

22

Розділ 3. Аналіз прикладів документації в процесі ОВД...

Крім цього, зауваження та пропозиції надійшли від громадянки України К. Борисенко.
Нижче наводимо подані зауваження:
«1. Територія планованої діяльності знаходиться в межах об’єкта Смарагдової мережі
України UA0000233 Kyivske Podesennia, що зобов’язує у процесі ОВД провести
оцінку впливу планованої діяльності на види та оселища, перелічені у Стандартній
формі даних для цієї території5, а також інші види та оселища із Резолюцій 4 та 6,
що будуть виявлені у процесі підготовки звіту з ОВД на його території.
2. Планована діяльність подається як «покращення гідрологічного режиму», натомість насправді вона не відноситься до заходів, які можуть покращити гідрологічний режим р. Любич, оскільки у разі реалізації будуть вести до дренування (поглиблення) русла річки, що буде сприяти зниженню рівня грунтових вод з прилеглих
до річки територій. Як відомо, цієї весни у р. Десні зафіксований найнижчий рівень
води за весь період спостережень у 140 років, тому будь-яке втручання у природне русло річки є вкрай небажаним.
3. З повідомлення про плановану діяльність випливає, що єдиною метою планованої
діяльності є виключно видобуток піску шляхом гідронамиву, який маскується під
природоохоронний захід «покращенням гідрологічного режиму».
4. На території планованої діяльності у обривах берегів р. Любич розташовані колонії
ластівки-береговушки, поширені зимородки. Відповідно жодні роботи не можуть
проводитись у період гніздування цих на інших птахів, які будуть виявлені у процесі підготовки звіту з ОВД, а також у період нересту риб».
По цьому кейсу ОВД перший етап громадського обговорення завершився ще 28 травня
2020 року. Проте, станом на 10.05.2021 р., звіт з ОВД ще не був опублікований. Інша
процедура ОВД по цьому проєкту не розпочиналась. Тому, можна сказати, що ґрунтовні
зауваження і пропозиції громадськості щонайменше дозволили розтягнути в часі ОВД
однозначно шкідливого проєкту, або, навіть, змусили підприємство переглянути його.

2. Будівництво МГЕС встановленою потужністю до 200 кВт на р. Случ в межах
с. Курчиця Новоград-Волинського району Житомирської області – територія
в межах об’єкта Смарагдової мережі UA0000160 «Городницький».6
В річці Случ мешкає щонайменше 6 видів риб, занесених до Червоної книги України,
низка рідкісних видів рослин зростає на ділянках її заплави. Також тисячі туристів
приїжджають на цю річку щороку, приваблені мальовничими скелястими берегами
та численними порогами і перекатами7. Проте, в наш час річка вже суттєво постраждала від будівництва на ній каскаду з 7-ми ГЕС, а всього в басейні річки
5 https://cutt.ly/Pbv8jRm
6 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5653
7 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5653
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налічується більше 200 ставків та 17 водосховищ8. Тому, будівництво нових гідротехнічних об’єктів на ній може завдати непоправної шкоди для річкових і заплавних
екосистем та рідкісних видів.
Українська природоохоронна група надіслала такі зауваження щодо цього проєкту:
«1. При описі очікуваного впливу на водне середовище в Повідомленні (п. 8) зазначено: “будівництво та експлуатація МГЕС не передбачає зміни гідрологічного режиму та негативного впливу на р. Случ”. Водночас, нижче зазначено, що можна
виділити низку позитивних факторів впливу на водне середовище, зокрема збільшення надійності протипаводкового захисту населених пунктів. Вважаємо, що ці
2 твердження суперечать одне одному і в Звіті необхідно правдиво зазначити
очікувані впливи планованої діяльності.
До того ж, згідно технічних характеристик планованої діяльності із Повідомлення,
при будівництві ГЕС не планується створення греблі, а отже регулювання водного
режиму при паводку не буде можливим і планована діяльність не зможе вплинути на
протипаводковий захист. Водночас, якщо згідно проекту зменшення максимальних
рівнів води при паводках та повенях все ж буде можливим, то це змінить природний
гідрологічний режим річки, невід’ємною складовою якого є згадані вище підняття рівня води, і необхідно оцінити вплив таких змін на екосистеми русла і заплаву річки
Случ на ділянці з можливим регулюванням водного режиму.
2. Згадане збільшення рибних запасів р. Случ за рахунок зариблення, може розглядатись як компенсаційна діяльність щодо негативного впливу на іхтіофауну при
спорудженні МГЕС, але його позитивний вплив є сумнівним, особливо в разі потрапляння в річку інвазійних видів. Тому, просимо зазначити у Звіті перелік видів,
які будуть використані при зарибленні річки».
Також, ми доповнили стандартні пропозиції до обсягу Звіту з ОВД (див. додаток), зокрема таким пунктом:
«9. Річка Случ є популярною серед прихильників водного туризму – в інтернеті легко можна
знайти низку оголошень про сплави по ній (https://cutt.ly/Ibv8uZz, https://cutt.ly/wbv8i3E,
https://cutt.ly/8bv8o0q та низку інших). Спорудження МГЕС в середній течії річки, стане
серйозною перешкодою для сплавів та погіршить естетичний вигляд річки. А туристична активність є важливим джерелом прибутків для місцевої економіки. З огляду на це,
вважаємо за необхідне оцінити в Звіті наступні впливи планованої діяльності:
•• На можливості для водного та інших видів активного туризму в Новоград-Волинському районі;
•• На місцевих жителів та малий бізнес, які отримують прибутки, пропонуючи товари та послуги туристам;
•• Порівняти надходження податків до місцевих бюджетів від малого та середнього бізнесу, що пов’язаний із туризмом на Случі та від спорудження і експлуатації планованої МГЕС.
8 https://cutt.ly/bbv8fJc
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10. … Додатково, зважаючи на надмірне зарегулювання стоку р. Случ та зміни руслового процесу вниз за течією від вже побудованих малих ГЕС, – оцінити загальні і додаткові втрати стоку в маловодний період нижче за течією МГЕС на випаровування
та акумуляцію (перехоплення) витрат попусків русловою ємністю вниз за течією.
11. Оскільки тривалість експлуатації МГЕС передбачається до 50 років, то варто проаналізувати й оцінити впливи на довкілля та їх наслідки з врахуванням змін в часі. Тобто, при
ОВД мають бути складені і наведені в Звіті як мінімум три прогнози для різних впливу:
короткостроковий (на перші кілька років експлуатації), середньостроковий (наприклад,
через 10-20 років експлуатації) та довгостроковий (на кінець експлуатації)».
Крім цього, на першому етапі громадського обговорення свого листа також надіслала
компанія, яка експлуатує ГЕС вище за течією, і поскаржилась на можливе затоплення греблі своєї електростанції. Це є ще одним підтвердженням того, що річка Случ вже занадто
зарегульована і подальше будівництво на ній малих ГЕС може призвести не лише до
деградації біорізноманіття, але і до прямих конфліктів між різними водокористувачами.
Перший етап громадського обговорення в цій справі завершився 7 травня 2020 року,
і, станом на 10.05.2020 р., звіт з ОВД ще не було опубліковано.

3. Будівництво і експлуатація вітроелектростанції потужністю 500 МВт в Приазовському і Мелітопольському районах Запорізької області – поруч з Молочним лиманом, що входить до Приазовського НПП (одночасно є об’єктом Смарагдової
мережі), а також є водно-болотним угіддям міжнародного значення)9.
Українська природоохоронна група проаналізувала Повідомлення про плановану діяльність та підготувала такі зауваження щодо цього проєкту:
«1. У Повідомленні про плановану діяльність зазначено, що, окрім будівництва Запорізької ВЕС, планується її приєднання до діючої ПС 330 кВ «Мелітопольська» повітряною лінією електропередачі (ПЛ) 330 кВ. Згідно даних Електронних сервісів
Держгеокадастру ТОВ «ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І» для прокладання і експлуатації ліній
електропередачі (припускаємо, що саме для ПЛ 330 кВ) надано в користування ділянку під номером 2323081500:01:037:0004. Водночас, на Публічній кадастровій карті чітко видно, що дана ділянка перетинає об’єкт Смарагдової мережі
«Pryazovskyi National Nature Park», UA0000092 (див. рис. 3). Також, така ПЛ перетне міграційний шлях регіонального значення в долині річки Молочна (рис. 4) і
може негативно вплинути на міграції птахів ним. Більше того, в разі будівництва
ПЛ на цій ділянці вона буде пролягати всього за 120-150 м від межі найціннішої
заповідної зони Приазовського НПП (рис. 3 і 5).
З огляду на це, можливий значний негативний вплив проектованої ПЛ на фауну Приазовського НПП та популяції мігруючих птахів. Тому вважаємо за необхідне
розглянути в Звіті декілька територіальних альтернатив спорудження ПЛ 330 кВ,
9 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-6448
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необхідної для приєднання Запорізької ВЕС до діючої ПС 330 кВ «Мелітопольська»,
а також, зважаючи на наявність вже укладеної угоди на користування ділянкою під
номером 2323081500:01:037:0004, розглянути технічну альтернативу у вигляді
спорудження підземної (кабельної) ЛЕП (нашу пропозицію відображено на рис. 6).
Вибір кінцевого серед всіх розглянутих варіантів варто обґрунтувати з врахуванням впливу на компоненти довкілля, зокрема на міграції орнітофауни.
2. Крім цього, на Публічній кадастровій карті нами було виявлено низку ділянок в межах лісосмуг, які були надані ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» для будівництва Запорізької
ВЕС. Наводимо номери найбільших із цих ділянок: 2324582700:03:003:0118 (4.28 га),
2324582700:03:003:0120 (3.84 га), 2324583000:02:005:0046 (3.08 га).
Наша організація вважає неприпустимим виділення під реалізацію будь-яких
інфраструктурних проектів земель під лісосмугами, які виконують важливу роль
в перешкоджанні вітровій ерозій орних земель та для багатьох видів слугують локальними шляхами міграції. Особливо у випадках, коли ці лісосмуги розташовані серед суцільних масивів антропогенно трансформованих орних земель. Тому, просимо
ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» та пов’язані з Вами компанії в майбутніх проектах будівництва ВЕС не проектувати розташування вітроенергетичних установок та повітряних
ЛЕП в межах земель, які зайняті лісосмугами. Натомість рекомендуємо отримувати
в користування землі сільськогосподарського орного призначення».
Разом із цим, ми подали стандартні пропозиції до обсягу досліджень (див. Додаток),
доповнені такими важливими пунктами, які ми пропонували включити до Звіту з ОВД:
«3. […]Окремо оцінити вплив планованої діяльності на охоронювані природні цінності Приазовського національного природного парку, який розташований на відстані 1,8 км
від найближчої виділеної під будівництво ВЕС ділянки, і є важливою для збереження
птахів територією. Врахувати, що Молочний лиман належить до водно-болотних угідь
міжнародного значення, як середовища перебування водоплавних птахів;
8. Згідно вимог ч. 2, ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” звіт з ОВД
має включати виправдані альтернативи планованої діяльності.
А. Зважаючи на потенційний негативний вплив планованої діяльності на стан
флори та фауни, а також інші аспекти довкілля, пропонуємо розглянути у Звіті
з ОВД технічні альтернативи планованої діяльності із використанням різних
типів вітрогенеруючих установок, що доступні на ринку в наш час, описати
вплив на природні компоненти довкілля кожного із варіантів та аргументувати вибір кінцевого варіанту, враховуючи його вплив на довкілля.
Б. Також, зважаючи на значний ступінь антропогенної трансформованості природних екосистем в Україні, просимо розглядати всі територіальні альтернативи
планованої діяльності виключно на територіях із порушеним внаслідок людської діяльності ґрунтово-рослинним покривом (тобто поза межами сучасних
лук, степів, боліт, лісів, лісосмуг тощо), а також поза межами охоронних зон
об’єктів природно-заповідного фонду.
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9. [Оцінити] сукупний (кумулятивний) вплив планованої діяльності, разом із розташованими в радіусі 60 км збудованими та проектованими ВЕС (Орлівська, Ботієвська,
Приморська-2, Зофія-І, Зофія-ІІ, Зофія-ІІІ), на види флори і фауни та сезонні міграції видів орнітофауни і хіроптерофауни (кажанів) в Північному Приазов’ї. В тому
числі оцінити кумулятивний вплив ВЕС на міграції птахів Азово-Чорноморським
шляхом, який є частиною Адріатично-Чорноморського прольотного шляху континентального значення».
Додатки, згадані у наведених вище зауваженнях до ВЕС
в Приазовському і Мелітопольському районах

 Рис. 3. Розташування ділянки
№ 2323081500:01:037:0004, яка була передана
в користування ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» для прокладання ЛЕП на Публічній кадастровій карті. Чітко
видно, що понад 6 км ЛЕП заплановано прокласти
через територію Смарагдової мережі. Окремо підписано ділянку, що входить до заповідної зони Приазовського національного природного парку

 Рис. 4. Шляхи міграції птахів у 2-й половині літа –
верхня стрілка показує міграцію в долині річки
Молочна10
10 Зображення взято із статті «Сіохін В.Д., Черничко Й.І., Сідоренко А.І. та ін.Кумулятивна оцінка впливу вітрових станцій на природні комплекси в межах техногенних територій Північно-Західного Приазов’я» //
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг та охорона біорізноманіття
в Україні», - https://cutt.ly/KnpErZj )
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 Рис. 5. Схема зонування
Приазовського НПП.
Коричневою лінією показане
приблизне розташування
відведеної під спорудження
ЛЕП ділянки

 Рис. 6. Проектований
маршрут прокладання
ЛЕП на ділянці
№ 2323081500:01:037:0004
(суцільна червона лінія)
та пропонований нами
маршрут поза межами
території Смарагдової
мережі (пунктирна лінія)
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4. Будівництво зрошувальної системи ТОВ «Кишенці Фрутс» на Черкащині з водозабором із р. Гірський Тікич11
Разом зі стандартними пропозиціями до обсягу дослідження по проєктах зрошення
(див. Розділ 3), нами були подані такі зауваження:
«1. Планована діяльність становить загрозу існуючим та проектованим територіям
природно-заповідного фонду. Нижче по течії від місця планованого водозабору
розміщені:
1. Гідрологічний заказник «Кутівський»,
2. Гідрологічний заказник «Кислинський»,
3. Ландшафтний заказник «Чорнокам’янський притікичський каньйон»,
4. Ботанічний заказник «Красноставське»,
5. Заповідне урочище «Діброва Ф. І. Дубковецького»,
6. Ландшафтний заказник «Синюський».
7. Гідрологічна пам’ятка природи «Водоспад Вир»,
8. Комплексна пам’ятка природи «Буцький каньйон».
Всі зазначені об’єкти природно-заповідного фонду розміщені вздовж русла
р. Гірський Тікич і об’єкти їх збереження прямо залежать від підтримання гідрологічного режиму річки. Створення цих об’єктів ПЗФ було не випадковим, адже
враховуючи масштаби розораності в західній частині Черкаської області, лише тут
збереглись рідкісні рослинні угруповання, а також види рослин, занесені до Червоної книги України. Особливо цінними є ділянки русла з незміненим гідрологічним режимом і течією, яких лишилося вкрай мало.
Заплава у долині Гірського Тікича виражена слабко, тому лучні угруповання
займають незначні площі. У середній течії великі лучні масиви знаходяться між селами Нова Гребля і Кути, в їхньому складі зафіксовано єдині відомі у регіоні локалітети занесених до Червоної книги України гладіолусу черепитчастого (Gladiolus
imbricatus) й осоки житньої (Carex secalina). Збереження цих видів вимагає підтримання незмінного гідрологічного режиму. По цій причині, зміна гідродрологічного режиму заборонена у всіх вищезгаданих об’єктах природно-заповідного
фонду. Планований водозабір, у наведених в Повідомленні про плановану діяльність обсягах, призведе до порушення природоохоронного режиму всіх зазначених об’єктів ПЗФ.
2. Крім того, підтримання гідрологічного режиму річки також є і частиною міжнародних зобов’язань України, як місця розташування ділянок природних оселищ, що охороняються у Європі. Ця робота здійснюється в рамках імплементації
в Україні Резолюції 4 Міжнародної конвенції про дикі види флори та фауни і середовища існування у Європі (Бернська конвенція), а також Директиви Європейського
Союзу 92/43/ЄC «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і
флори». Виконання вимог цих документів є частиною зобов’язань України в Угоді
про асоціацію з Європейським Союзом.
11 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7017
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Згідно з цими документами охороні мають підлягати не лише окремі види флори та фауни, а і цілі їх комплекси - біотопи, або оселища (англ: habitats). Особливості ландшафтної структури долини Гірського Тікичу обумовили різноманіття її природних біотопів, зокрема низки типів водних та прируслових оселищ
з переліку, наведеного у Резолюції 4 Бернської конвенції: водні та болотні
оселища – C1.222 Угруповання Hydrocharismorsus-ranae, C1.223 Угруповання
Stratiotesaloides, C1.32 Вільноплаваюча рослинність евтрофних водойм, C1.33
Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм, C2.27 Мезотрофна рослинність водотоків зі швидкою течією, C2.33 Мезотрофна рослинність повільно текучих річок, C2.34 Евтрофна рослинність повільно текучих річок, D5.2 Болота з домінуванням крупних осок зазвичай без стоячої води; трав’янисті оселища – E1.11
Євро-сибірські трав’яні угруповання на уламках скель, E1.2 Багаторічні кальцефітні угруповання і степи, E1.9 Відкриті несередземноморські сухі кислі або нейтральні трав’яні угруповання, включаючи материкові дюни, E3.4 Вологі або мокрі
евтрофні і мезотрофні трав’яні угруповання.
Зважаючи на це, вважаємо недопустимим здійснення водозабору із річки
Гірський Тікич, у вказаних в Повідомленні обсягах (2175,0 тис. м3/рік). Та просимо розглянути у Звіті з ОВД альтернативні варіанти водозабору, які не вплинуть на гідрологічний режим р. Гірський Тікич і розташовані нижче за течією
об’єкти ПЗФ, навіть під час сильних посух.
В разі, якщо такі альтернативи відсутні, просимо скоротити плановані обсяги
зрошення, щоб забезпечити їх забезпечення без водозабору із р. Гірський Тікич».
Після наданих нами зауважень, у червні 2021 року Департаментом екології Черкаської ОДА було видано висновок про повернення даного проекту на повторну ОВД12.

5. Видобування будівельних пісків на Копачівському родовищі в акваторії Канівського водосховища13
Стандартні пропозиції до обсягу звітів з ОВД розробки кар’єрів (див. Додаток) були
доповнені такими пунктами:
«2. [На картах планованої діяльності пропонуємо вказати…]
Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної
спадщини та Екомережі, а також території, зарезервовані під створення об’єктів
ПЗФ, які знаходяться поблизу території провадження планованої діяльності. Зокрема діяльність планується вести на території Смарагдової мережі (site UA0000111
Kanivske Reservoir) та Дніпровського екокоридору національної Екомережі. Поряд
з зоною планованої діяльності розташовано кілька об’єктів ПЗФ, що можуть зазна12

http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7017

13 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-6954
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ти впливу, зокрема ландшафтний заказник «Урочище Калинове», ландшафтний
заказник «Кілов-Рудяків» та ряд об’єктів нижче за течією […]
6. Навести оцінку наступних впливів планованої діяльності: […]
•• На доступ місцевого населення, та населення що проживає нижче за течією,
до джерел питної води. В тому числі через підняття донних осадів та скаламучування вод;
•• Добробут місцевих громад, зокрема залежних від використання водних біоресурсів;
•• На гідрологічний режим річки Дніпро, внаслідок створення підводним кар’єром
різкого перепаду рівня дна близько 10 метрів, розташованого згідно кадастрової карти поперек головного рукава течії річки Дніпро, на режим течії та
маршрути водотоків, а також на стан розташованих в зоні планованої діяльності островів річки Дніпро».

6. Будівництво гірничо-збагачувального комбінату на базі родовища «Сауляк»
у Рахівському районі Закарпатської області, потрапляє в межі Карпатського
біосферного заповідника14
Стандартні пропозиції до обсягу досліджень ОВД розробки кар’єрів були доповнені
наступним:
«2. [На картах планованої діяльності пропонуємо вказати…]
Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної
спадщини та Екомережі, а також території, зарезервовані під створення об’єктів
ПЗФ, які знаходяться поблизу території провадження планованої діяльності. Зокрема діяльність планується проводити на території ПЗФ – «Карпатського біосферного
заповідника», його Кузійського природоохоронного науково-дослідного відділення.
Згідно «Карти масивів Карпатського біосферного заповідника», діяльність планується проводити на території ядрової зони об’єкта Всесвітньої природної спадщини
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». Також, діяльність планується проводити на території Смарагдової мережі (site UA0000006 Carpathian Biosphere Reserve) та території
ядрової зони Екомережі, що має найвищу цінність.[…]
6. Навести оцінку наступних впливів планованої діяльності: […]
Так як в ході планованої діяльності передбачається вести розробку корисних
копалин на ділянках, де розташовані лісові масиви, водні об’єкти та природні території – провести оцінку екосистемних послуг, що надаються даними територіями, та вартості таких послуг. Також навести шляхи запланованого компенсування
втрати цих екосистемних послуг для населення навколишніх територій. Також,
оцінити вплив на лісові та водні території, враховуючи обмеження в користуванні,
згідно Водного та Лісового кодексу України».
14 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-6702
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Крім цього, зауваження та пропозиції до цієї планованої діяльності надійшли від ГО
«Національна лісова система». Серед них, зокрема, були такі:
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7. Видобування торфу на родовищі «Коза-Березина» площею 554,7 га на території
Прилісненської ОТГ Маневицького району Волинської області, на межі з Білоозерським масивом Рівненського природного заповідника15
Наша організація подала пропозиції та зауваження на першому етап громадського
обговорення. Зокрема, стандартні пропозиції до обсягу звітів з ОВД видобутку торфу
(див. Додаток) були доповнені такими положеннями:
«3. Обов’язково позначити на детальній картосхемі та супутниковому знімку території
планованої діяльності всі об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), Смарагдової мережі, культурної спадщини та екомережі, також території, зарезервовані під
створення об’єктів ПЗФ, які знаходяться на території провадження планованої діяльності та поблизу.
Зокрема, позначити межі Біоозерського масиву Рівненського природного
заповідника, що також є водно-болотним угіддям міжнародного значення «Біле
озеро та болото Коза-Березина», і який безпосередньо межує із ділянкою «№ 3 –
урочище Робіття».
А також відобразити межі проектованого ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Засерхів’я».
[…] розглянути у Звіті з ОВД наступні альтернативи планованої діяльності:
•• Для уникнення значного негативного впливу на гідрологічний режим та біорізноманіття водно-болотного угіддя міжнародного значення, яке також
включене до складу Рівненського природного заповідника і утворює спільний
водно-болотний комплекс разом з ділянками 2 «Урочище Долина», 3 «Урочище Робіття» (напряму межує із масивом заповідника) та 1 «Урочище Садок»
(частково) торфовища, важливо розглянути в Звіті територіальну альтернативу у вигляді відмови від видобутку торфу на вищевказаних ділянках
і провадження меліоративних робіт та торфовидобутку лише на ділянці
«4 – урочище Кілієв», яка найбільш віддалена від згаданого охоронюваного
водно-болотного комплексу;
•• Повна відмова від провадження планованої діяльності з метою уникнення значних негативних впливів від торфовидобутку на біорізноманіття території торфовища, гідрологічний режим прилеглих територій, а також на клімат».
Також, були подані такі зауваження:
«1. Ділянка 3 «Урочище Робіття» торфовища безпосередньо межує із поблизу водноболотним угіддям міжнародного значення «Біле озеро та болото Коза-Березина»16,
яке входить до складу Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника. А ділянки 2 «Урочище Долина» та 1 «Урочище Садок» торфовища повністю або
частково входять до складу єдиного водно-болотного комплексу із вищезазначеними природоохоронними територіями і перебуває із ними в гідравлічному зв’язку.
15 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-6495
16 Інформація https://rsis.ramsar.org/ris/2281
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Оскільки розробка ділянок торфовища передбачає їх повне осушення, то
це очікувано вплине на гідрологічний режим значних площцих природоохоронних територій. Тобто, буде завдано шкоди Рівненському природному заповіднику, що на нашу думку є повністю неприйнятним. Крім цього, такі дії носитимуть ознаки кримінального правопорушення, згідно статті 252 Кримінального
кодексу України.
2. Врахувати у Звіті всі вимоги до здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля, які зазначені уповноваженим центральним органом у Висновку з ОВД під No
7-03/12-20198224377/1, виданому КП “Волиньприродресурс” 1.04.2020 р. щодо
проекту видобування торфу на торфовищі “Коза-Березина”».
Зауваження та пропозиції до обсягу звіту з ОВД цього проєкту протягом встановленого терміну (до 25.09.2020 р.) надійшли і від інших представників громадськості.
Станом на 10.05.2021 р. Звіт з ОВД ще не був опублікований.

8. Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській
ділянці дельти, справа із транскордонним впливом17
Ми підготували детальні пропозиції до обсягу досліджень Звіту з ОВД на основі стандартних пропозицій по розчистці річок і доповнили їх, зокрема, такими вимогами:
«2. [На картах планованої діяльності пропонуємо вказати…]
•• Рівні води в усіх рукавах, протоках та затоках дельти Дунаю та по всьому руслі
Дунаю вздовж державного кордону України: в меженний період, а також рівні
розливу під час повеней та паводків 50%, 25 %, 10 % та 1 % забезпеченості
(враховуючи стрімкі зміни клімату, також варто розглянути рівні паводків 0,1
% забезпеченості);
•• Змодельовані згідно даних наукових досліджень очікувані зміни русла Дунаю
та всіх островів, площею понад 1 га, у його дельті, зокрема розширення площі
дельти через відкладання річкових наносів, за 1, 5, 10, 15, 20 та 25 років після
початку провадження планованої діяльності;[…]
9. Навести оцінку транскордонного впливу планованої діяльності на:
•• Стан біорізноманіття прісноводних, заплавних, прибережних та морських екосистем на румунській частині дельти Дунаю та його правого берега;
•• Доступність різноманітних водних ресурсів для місцевого населення румунської частини дельти Дунаю;
•• Проведення наукових досліджень в транскордонному біосферному резерваті
«Дельта Дунаю».
10. Оцінити вплив процесів переміщення донних відкладень та замулення глибоководного суднового ходу на різних його ділянках, а також описати необхідну частоту повторної розчистки ГСХ для забезпечення безперебійної експлуатації на всіх ділянках».
17 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5896
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3.2. Приклади вдалих і невдалих розділів про біорізноманіття
в звітах з ОВД, наших зауважень до таких звітів та висновків,
що посилаються на ці зауваження, або згадують більш-менш
якісну оцінку впливів.
1. Проведення суцільних рубок головного користування ДП «Звірівське лісомисливське господарство»
В якості даних про біорізноманіття на території лісгоспу у Звіті з ОВД був наведений
(у додатку Й) Звіт про науково-дослідну роботу «Виявлення локалітетів рідкісних видів
та окремих біотопів на території планованої діяльності ДП “Звірівське ЛМГ”». Ця робота
займає 122 сторінки А4, однак якість її виконання є досить низькою. Тому, вона не дозволяє зробити жодних висновків про стан окремих видів та оселищ, в т. ч. охоронюваних, на території діяльності та оцінити очікувані впливи на ці види та оселища.
А вся оцінка впливу на біорізноманіття була зведена до 2-х стрічок у таблиці 5.1
«Оцінка та розрахунок значимості впливу на довкілля», відповідний фрагмент якої
наводимо нижче.

Зважаючи на значну екологічну цінність лісових масивів в межах Звірівського ЛМГ,
наша організація підготувала низку зауважень щодо Звіту з ОВД цього підприємства.
Зокрема, щодо впливу на біорізноманіття нами були подані такі зауваження:
«1. У Звіті не оцінено вплив планованої діяльності на біорізноманіття із використанням наукових методів. Зокрема, у Розділі 5 Звіту авторами наведені лише оціночні судження стосовно впливів флори, фауни та біорізноманіття. Наведені дані
не підкріплені не лише жодними дослідженнями, але і відсутні будь-які логічні
обґрунтування та згадки про методи, що дозволили авторам Звіту зробити саме
такі висновки про характеристики впливів на довкілля, які зазначені у таблиці 5.1.
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2. У “Звіті науково-дослідної роботи по виявленню локалітетів рідкісних видів флори
та фауни”(Додаток Й) наведені переліки видів рідкісних та охоронюваних видів
флори і фауни, виявлені на території Звірівського ЛМГ, які занесені до Червоної
книги України, Європейського червоного списку, додатку 1 Резолюції №6 Бернської конвенції, Конвенції CITES, а також регіонально рідкісних видів. Однак, наведені описові дані про ці види носять загальний характер і жодним чином не відображають стан їх популяцій і перспективи збереження цих видів на території
планованої діяльності. Це не дає змоги оцінити очікуваний вплив планованої
діяльності на популяції вказаних видів, та дозволяє зробити висновок, що Звіт
готувався формально, без проведення наукових досліджень згідно загальноприйнятих методів та методик.
3. Більше того, у Звіті відсутні дані про територіальне розташування популяцій (або
точок знахідок) рідкісних охоронюваних видів та оселищ (окрім видів ЧКУ, для
яких така інформація може обмежуватись). Це не дозволяє громадськості порівняти їх із планами проведення суцільних рубок Звірівським ЛМГ, що, на нашу думку, не виключає проведення суб’єктом господарювання суцільних рубок деревини
в межах територій, які становлять значну цінність для збереження охоронюваних
видів та оселищ.
Відсутність даних про стан флори, фауни, біорізноманіття порушує вимогу п. 4
ч. 2 ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (ЗУ “Про ОВД”) […]
5. Також у Додатку Й наведений перелік ймовірних оселищ Бернської конвенції, які
виявлені на території Звірівського ЛМГ. Разом із тим, тут відсутні будь-які дані
про площі та розташування цих оселищ, що не дозволяє жодним чином оцінити
вплив планованих рубок на ці оселища і робить мінімальною цінність наведеного
переліку.
6. На стор. 117 Звіту серед заходів, спрямованих на запобігання, зменшення та усунення негативного впливу на об’єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, згадані: недоторканість ділянок, що становлять значну цінність для тваринного світу, охорона середовищ існування та здійснення заходів
для збереження шляхів міграції тварин.
Однак, у Звіті відсутня інформація про розташування ділянок, які «становлять значну цінність для тваринного світу» (в тому числі і про розташування
відтворювальних ділянок), та шляхів міграції тварин. Крім цього, зі Звіту неможливо зрозуміти яким чином суб’єктом господарювання визначаються шляхи
міграції тварин і як вони будуть зберігатись при проведенні запланованих рубок.
7. У відомості рубок головного користування (РГК) на період 2019-2028 рр. (додаток
П Звіту), серед лісосік, на яких плануються суцільні РГК є 13 ділянок, на яких вік
деревостану перевищує 145 років (загальна площа – 32,6 га). Такі старовікові ділянки лісу являють особливу цінність для збереження біорізноманіття, особливо
для великих птахів та видів, залежних від мертвої деревини. Неоднорідний породний склад більшості (8) з цих ділянок є додатковою цінністю для біорізноманіття.
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Крім цього такі ділянки лісу є потенційними оселищами, що підлягають охороні
згідно Резолюції 4 Бернської конвенції: G1.7, G1.8, G1.A1 та G3.E. Зважаючи на це,
вважаємо недопустимим здійснення рубок у виділах з деревостаном віком понад
140 років (наведені нижче)»

По Звірівському лісництву – 5 ділянок (7,6 га):

По Мощаницькому лісництву – 8 ділянок (25 га)

Також, було згадано про очікуваний негативний вплив на біорізноманіття скасованої
частини заказника «Зубр»:
«У Звіті зазначено, що частина території Звірівського ЛМГ (квартали 1-16, 21-27,
31-37, 43, 45; виділи 1-8, 10-15, 20-40 кварталу 44) входять до складу загальнозоологічного заказника місцевого значення «Зубр».
Однак, згідно рішення Волинської обласної ради від 31.07.2014 №27/64 площу заказника було збільшено до 10043,6 га, Зокрема, повністю включено квартали 1-45 Звірівського л-ва Ківерцівського лісгоспу, яке (лісництво) зараз перебуває
у складі ДП «Звірівське ЛМГ».
Рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 24 березня
2017 року за справою № 803/312/17 рішення Волинської облради №24/67 від
31.07.2014 року в частині зміни меж Загальнозоологічного заказника «Зубр» було
визнане протиправним та скасоване. З огляду на підтверджену науковими мате37
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ріалами на розширення заказника «Зубр» значну екологічну цінність лісових насаджень кварталів 1-45 Звірівського лісництва для збереження біорізноманіття
та зважаючи на перспективність заповідання цієї території, що відповідатиме
визначеним чинним законодавством, зокрема Законом «Про основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»,
цілям екологічної політики України, вважаємо категорично недопустимим
здійснення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок
в межах всіх виділів кварталів 1-45 Звірівського лісництва».
Такі зауваження, разом із зауваженнями щодо негативних впливів планованої діяльності на клімат, мікроклімат та водний режим території, стали підставою для Міндовкілля призначити додаткову оцінку впливу на довкілля для Звірівського ЛМГ.
У цьому висновку для обґрунтування були використані такі зауваження щодо впливу
на біорізноманіття та клімат, які надійшли від нашої організації, або базуються на наших зауваженнях:
«У Звіті відсутня інформація про розташування ділянок, які «становлять значну
цінність для тваринного світу» (в тому числі і розташування відтворювальних ділянок), та шляхів міграції тварин»;
«При цьому, звіт з ОВД не містить інформації про проведення оцінки впливу навіть на ті охоронювані види, які зазначені у звіті. […] у звіті з ОВД не наведені
дані про конкретне місцезнаходження вищезгаданих видів, які підлягають охороні. Відсутність таких даних не дозволяє пересвідчитись, що в ході провадження планованої діяльності у вигляді суцільних рубок не будуть знищені види, що
підлягають охороні».
«У Додатку Й до звіту з ОВД також зазначається, що на території планованої діяльності встановлені оселища, що підлягають охороні згідно Резолюції 4 Бернської
конвенції […] Тим не менше, у звіті не наводиться інформація про їх розташування
а також про вплив планованої діяльності на вищезгадані охоронювані типи оселищ»;
«Також не було оцінено вплив на клімат, спричинений відновленням 18 км меліоративної мережі та знищенням природних деревостанів на надмірно зволожених
та заболочених ділянках лісу, яких на території лісгоспу є 2054,2 га (згідно стор.
29 Звіту)».
Загальний висновок Мінприроди щодо неякісної оцінки впливу на біорізноманіття
у звіті з ОВД цього кейсу ОВД був таким:
«Враховуючи природоохоронну, наукову, екологічну та іншу цінність природних
комплексів та об’єктів, розташованих на території ДП «Звірівське ЛМГ», про що
свідчать дані звіту з ОВД, необхідне здійснення додаткової оцінки впливу на фауну, флору та біорізноманіття.
У зв’язку із вищезазначеним, при здійсненні оцінки впливу на довкілля рекомендуємо:
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під час проведення оцінки впливу на фауну, флору та біорізноманіття дотримуватись положень Методичних рекомендацій з розробки звіту з оцінки впливу
на довкілля в галузі лісового господарства, затверджених наказом Міністерства
енергетики та захисту довкілля України №136 від 02 березня 2020 року (далі –
Методичні рекомендації)18. Зокрема, рекомендується провести наступні заходи і
включити до звіту з ОВД інформацію, передбачену розділами 3 (п. 7), 4 (п. 4.5), 7
та 11 Методичних рекомендацій.
Крім того, надати інформацію по чіткому розмежуванню кварталів на території
Смарагдової мережі. Провести дослідження впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі та ПЗФ».

2. Видобуток торфу на родовищі «Вутишно» у Маневицькому районі Волинської
області19
Планується розширення існуючої торфорозробки на понад 700 га у межах лісового фонду. Поруч із торфовищем (відстань до 1 км) знаходяться одразу 3 заказники
«Кашівський», «Градівський» (ландшафтні) та «Соф’янівський резерват» (загальнозоологічний). Також, поруч із територією планованої розробки знаходяться 2 об’єкти
Смарагдової мережі: UA0000262 Cherevaskyi Lis та UA0000168 Stokhіd-Nobel.
Оцінка впливу на біорізноманіття у Звіті з ОВД була проведена вкрай неякісно. Його
сучасний стан на території планованої діяльності взагалі не був описаний у Звіті,
а щодо очікуваного впливу на біорізноманіття було наведено таку інформацію:
«Вплив на біорізноманіття20:
Згідно даних Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної
державної адміністрації (лист № 1202/1.15/2-20 від 20.05.2020 р.) (див. додатки), родовище торфу «Вутишно» не належить до територій та об’єктів природнозаповідного фонду області, однак, межує із ландшафтним заказником місцевого
значення «Кашівський» та ландшафтним заказником місцевого значення «Градівський» у південно-східному напрямі на орієнтовній відстані 300-900 м21.
Вплив на представників флори та фауни:
При виявленні на території планованої діяльності об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, Маневицький торфозавод – філіал державно18 Відсилання до одного із наших зауважень до Звіту з ОВД Звірівського ЛМГ, яке було наведене у листі
№965/2020.
19 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4859
20 Біорізноманіття тут чомусь подається виключно в контексті природно-заповідного фонду, хоча воно
стосується сукупності всього живого на будь-якій ділянці, зокрема на території планованого торфовидобутку. І логічно, що в першу чергу біорізноманіття має бути оцінене саме на цій території.
21 Не вказано, що поруч із родовищем торфу «Вутишно» також знаходиться загальнозоологічний заказник
«Соф’янівський резерват».
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го підприємства «Волиньторф» відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про
Червону книгу України» буде забезпечено їх охорону та відтворення шляхом22:
•• установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони їх використання (добування та збирання) в господарських цілях23;
•• урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових
актів24;
•• проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій;
•• створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об’єкти Червоної
книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу25;
•• урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів Червоної книги України
під час розроблення проектної та проектно-планувальної документації26;
•• сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції
та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували (зростали);
•• здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових
засад їх охорони та відтворення27;
•• здійснення інших заходів відповідно до законодавства.
У разі виявлення на території планованої діяльності об’єктів рідкісних та
зникаючих видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Волинської області, будуть вжиті заходи передбачені Положенням про перелік регіонально рідкісних видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але
є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Волинської області затвердженим рішенням Волинської обласної ради від
26.05.2009 № 29/30.
Маневицьким торфозаводом – філіал державного підприємства «Волиньторф»
також будуть вживатись заходи охорони об’єктів тваринного світу та їх середовищ існування визначених Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і при22 Розробниками Звіту було просто скопійовано положення статті 11 щодо охорони об’єктів Червоної книги України без розуміння того, які саме шляхи охорони цих об’єктів можуть бути використані в даній
конкретній ситуації.
23 Незрозуміло, як заборони добування та збирання в господарських цілях рідкісних видів тваринного і
рослинного світу на території планованої діяльності допоможе їх зберегти, якщо середовище проживання цих видів буде повністю знищене.
24 Цікаво, які нормативно-правові акти планує розробляти Маневицький торфозавод. В цього підприємства немає жодних повноважень на це
25 Тобто суб’єкт господарювання готовий створювати об’єкти ПЗФ для охорони рідкісних видів на території планованої діяльності. Дуже сумніваємось у цьому.
26 Звіт з ОВД якраз і є частиною проектної та проектно-планувальної документації, а тому спеціальні вимоги щодо охорони об’єктів Червоної книги України вже мали бути враховані у ньому.
27 Як показав Звіт з ОВД, підприємство не готове залучати науковців для проведення досліджень на території планованої діяльності, але чомусь продовжує обіцяти зробити це у невизначеному майбутньому.
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родних середовищ існування в Європі та Конвенцією про охорону біологічного
різноманіття.
У разі виявлення на території планованої діяльності:
•• регіонально рідкісних рослин Волинської області, будуть вжиті заходи передбачені Положенням про перелік регіонально рідкісних видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Волинської області затвердженим
рішенням Волинської обласної ради від 26.05.2009 № 29/30;
•• рідкісних рослин і таких, що перебувають під загрозою зникнення у відповідності до вимог статті 27 Закону України «Про рослинний світ» вони будуть
пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання;
•• рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення типових природних
рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про Зелену книгу України
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р.
№ 1286. При виявленні на території планованої діяльності об’єктів рослинного
світу занесених до Червоної книги України підприємством у відповідності до
вимог статті 11 Закону України «Про Червону книгу України» буде забезпечено
їх охорону та відтворення […]28
Внаслідок реалізації планованої діяльності можливий незначний вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного світу29» – із Розділу 4
«Біорізноманіття:
Враховуючи, що територія планованої діяльності розміщена на землях лісогосподарського призначення у процесі провадження планованої діяльності
з видобування торфу на родовищі «Вутишно» можливе використання лісових
ресурсів.
Вирубування дерев і чагарників буде здійснюватись лише на підставі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) виданого територіальним органом Держлісагенства у відповідності до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 «Про врегулювання
питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», з обов’язковою сплатою рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів визначеною Податковим кодексом України30» – із Розділу 5.
28 Знову перераховуються положення статті 11 Закону «Про Червону книгу України». Неодноразові повторення несуттєвої інформації у звіті з ОВД – один із способів збільшити обсяг такого звіту, як і наповнення
звіту сторінками абсолютно зайвої інформації.
29 Аналогічний вплив очікується і на об’єкти тваринного світу, однак про це чомусь «забули» згадати у Звіті.
30 Схоже, що для суб’єкта господарювання вплив на біорізноманіття обмежується лише використанням
деревних ресурсів лісу та сплатою податку за таке користування. Але це виключно економічне питання,
яке не має жодного стосунку до біорізноманіття.
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Українська природоохоронна група проаналізувала цей звіт та подала такі зауваження щодо впливу планованої діяльності на біорізноманіття:
«1. У Звіті взагалі не було описано сучасний стан флори і фауни, зокрема охоронюваних на національному та міжнародному рівнях видів, на території планованої
діяльності, не кажучи вже про проведення польових наукових досліджень біорізноманіття. Це порушує вимоги частини 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» (ЗУ «Про ОВД), що вимагає у Звіті опису біорізноманіття,
яке може зазнати впливу. Логічно, що відсутні й оцінки впливу планованої діяльності на біорізноманіття з боку авторів Звіту. А зважаючи на відсутність інформації
про біорізноманіття громадськість та контролюючі органи теж не можуть оцінити,
як планований торфовидобуток може вплинути на стан популяцій видів флори і
фауни як на території торфовища, так і на прилеглих територіях.
2. Згідно з даними супутникових знімків та планів лісонасаджень Оконського і
Соф’янівського лісництв Маневицького лісгоспу, близько 700 га території родовища «Вутишно», яка планується під розробку торфу, в наш час майже суцільно вкриті мішаним лісом природного походження, який буде повністю знищений
в разі видобутку. Зокрема, на цій території знаходяться понад 30 га стиглого вільхового лісу та ще десятки гектар заболочених пристигаючих і стиглих соснових
і березових лісів. Крім цього, на території планованого торфовидобутку є кількадесят гектарів відкритих боліт. Площі боліт та заболочених лісових екосистем
в Україні значно скоротились за останнє століття. І зараз ці екосистеми є досить
рідкісними в нашій країні та становлять значну цінність для збереження біорізноманіття. Описана в Звіті технологія видобутку торфу передбачає повне знищення
ґрунтово-рослинного покриву на території планованої діяльності.

Рис. 7. Фрагмент із плану лісонасаджень Соф’янівського лісництва, що включає територію
родо-вища «Вутишно». Помітно, що практично всі ліси на цій території мають природне
походження, а значна їх частина належить до «стиглих та перестійних груп віку»
42

Розділ 3. Аналіз прикладів документації в процесі ОВД...

Проте, автори Звіту взагалі не оцінили очікуваний вплив від знищення
лісу в результаті планованої діяльності на біорізноманіття, яке пов’язане
із існуючими на території родовища лісовими та болотними екосистемами.
3. Крім цього, окремі ділянки лісу в межах торфовища потенційно можуть бути зайняті охоронюваними згідно Бернської конвенції оселищами G1.5 та G3.Е. Але знову ж, автори Звіту не провели жодних польових, і навіть кабінетних, досліджень,
щоб підтвердити чи спростувати наявність охоронюваних оселищ на території, яка
може зазнати значного впливу внаслідок планованого видобутку торфу.
4. […] Авторами Звіту не було оцінено вплив планованого торфовидобутку на біорізноманіття та інші охоронювані цінності жодного із заказників [розташованих
поруч із торфовищем], який може бути спричинений порушенням їх гідрологічних режимів та шумовим і токсичним забрудненням довкілля при експлуатації
торфовища.

Рис. 8. Межі родовища торфу «Вутишно» (червона
лінія) та заказників навколо нього (зелена лінія)

5. Також не було оцінено вплив планованої діяльності пов’язаний зі знищенням найкоротших наземних міграційних шляхів між вказаними заказниками, що оточують
торфовище, та змінами в міграціях видів через територію планованої діяльності.
6. Згідно Публічної кадастрової карти західна частина родовища «Вутишно» частково входить до складу об’єкта Смарагдової мережі «Череваський ліс» (Cherevaskyi
Lis – UA0000262), який також проходить майже повз всю північну межу родовища.
Проте у Звіті взагалі не згадано про наявність цього об’єкта Смарагдової мере43
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жі та не оцінено вплив на нього. Хоча частина території цього об’єкта із наявними там природними оселищами фактично буде знищена при розробці торфовища.
Надання неповних відомостей про вплив планованої діяльності на заказники та повну відсутність згадок про вплив на Смарагдову мережу можна
вважати правопорушеннями у сфері ОВД, згідно ч. 1 ст. 15 ЗУ “Про ОВД”».
З огляду на суттєві порушення вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,
а також враховуючи, що планована діяльність Маневицького торфозаводу із видобутку
торфу на родовищі «Вутишно» призведе до знищення природних лісів та боліт і може
мати суттєвий негативний вплив на різноманітні компоненти довкілля, зокрема на біорізноманіття і гідрологічний режим навколишніх територій та клімат, Українська природоохоронна група запропонувала Міндовкілля призначити додаткову оцінку впливу
на довкілля цього проєкту і встановити такі вимоги щодо її проходження:
«1. Виключити із планованого видобутку торфу території, які на даний час належать до
лісового фонду, як такі що мають важливе значення для пом’якшення змін клімату та
підтримки біорізноманіття. Зокрема квартали із 43 по 54 Соф’янівського лісництва та
квартали 43 – 49 Оконського лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство»
2. Провести із залученням фахових науковців за профілем польові наукові дослідження території планованої діяльності, та навести у Звіті з оцінки впливу на довкілля наступну інформацію:
•• Детальний опис стану видів флори і фауни та природних оселищ на території
торфовища;
•• Перелік та опис стану популяцій всіх охоронюваних видів, внесених до Червоної книги України, Додатку 1 Резолюції 6 Бернської конвенції, Європейського
червоного списку, додатків І, ІІ і ІІІ конвенції CITES, які були зафіксовані на
території родовища та пов’язаному із ним болотному масиві;
•• Перелік всіх оселищ із Резолюції 4 Бернської конвенції, які зафіксовані на території планованої діяльності та пов’язаному болотному масиві. Для ідентифікації
цих оселищ використовувати «Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів
охорони» (А. Куземко, С. Садогурська, О. Василюк. – Київ, 2017. – 124 с.);
•• Розроблені заходи з охорони усіх видів та оселищ, виявлених згідно переліків
вище, а також наукове обґрунтування встановлених заходів з охорони;
•• Інформацію про авторів, календарні дати та методи проведення досліджень
і встановлення заходів з охорони виявлених охоронюваних видів та оселищ;
3. Виключити із торфовидобутку всі заболочені ділянки, на яких не вівся видобуток
торфу протягом останніх 50 років, які мають вагоме значення для накопичення
вуглецю та пом’якшення наслідків змін клімату. В першу чергу виключити всі потенційні оселища Резолюції №4 Бернської конвенції;
4. Розглянути у Звіті рекультивацію відпрацьованого торфовища шляхом сприяння
повторному заболочуванню його території та відновлення природного гідрологічного режиму і рослинного покриву».
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Міндовкілля у висновку з ОВД врахувало низку зауважень, що надійшли від громадськості і призначило додаткову ОВД, зазначивши наступне:
«У Звіті з ОВД не було описано сучасний стан рослинного і тваринного світу на території планованої діяльності, не оцінено, як планований видобуток торфу вплине
на стан флори і фауни на цій території.
На сторінці 39 Звіту з ОВД зазначено, що торфовище «Вутишно» межує із [ландшафтними заказниками місцевого значення «Кашівський» та «Градівський»], які
знаходяться на орієнтовній відстані 300-900 м, проте вплив планованої діяльності на вказані заказники та їх біорізноманіття не був оцінений. Водночас, відповідно до Публічної кадастрової карти України вбачається, що у безпосередній
близькості до території планованої діяльності знаходиться об’єкт Смарагдової
мережі Cherevaskyi Lis (UA0000262), вплив на який не оцінювався.
Враховуючи вищенаведене, не представляється за можливе здійснити оцінку
впливу на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти під час реалізації планованої діяльності, у зв’язку із чим визначається необхідність здійснення додаткової оцінку впливу на довкілля.
Під час здійснення додаткової оцінку впливу на довкілля рекомендуємо провести:
•• Дослідження із визначення можливого негативного впливу від реалізації
планованої діяльності на тваринний і рослинний світ (зокрема, на види, що
охороняються чинним законодавством), визначити перелік та об’єми компенсаційних заходів (у разі необхідності);
•• Дослідження можливого негативного впливу на заповідні території та території Смарагдової мережі»31.

3. Видобування крейди на Петроіванівській ділянці у Дворічанському районі,
Харківської області32
Територія планованої діяльності являє собою крейдяні відслонення на правому березі долини річки Верхня Дворічна біля села Петро-Іванівка колишнього Дворічанського (нині – Куп’янського33) району, характеризується високим рівнем біорізноманіття, і
була запроєктована під розширення НПП «Дворічанський».
Однак, автори Звіту з ОВД видобування крейди на цій території формально підійшли
до опису біорізноманіття й оцінки впливу на нього. Наприклад, Розділ 3 «Опис поточ31 Як бачимо, всі пропозиції нашої організації не були враховані у Міндовкіллям висновку з ОВД, але найважливішого результату було досягнуто – призначено додаткову ОВД, що означає затримку початку
планованої діяльності щонайменше на рік, а також зобов’язує суб’єкт господарювання підготувати якісний звіт з ОВД, який детально відобразить очікуваний вплив планованої діяльності на біорізноманіття.
32 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4194
33 Зміни відбулись в результаті набуття чинності 1 січня 2021 року прийнятої Верховною Радою України
Постанови «Про утворення та ліквідацію районів» https://cutt.ly/qbv4jh4
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ного стану довкілля» характеризує рослинний і тваринний світ та природно-заповідний фонд, як і всі інші складові довкілля, лише для території всієї Харківської області,
без жодної згадки власне про територію планованої діяльності.
Щодо очікуваного впливу на біорізноманіття у Звіті була наведена така інформація:
«Стан фауни, флори, біорізноманіття землі – негативний вплив відсутній, оскільки земельні ділянки, на яких планується провадження планованої діяльності знаходяться
на землях з цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони, угіддя – група: землі без рослинного покриву; підгрупа – кам’янисті місця (003.01), яри (003.05) в межах яких природна флора і фауна відсутня34» – у Розділі 4
«Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності»;
«Будівництво кар’єру буде пов’язано з порушенням існуючого ландшафту, а саме
структури ґрунтового покриву, порушення ґрунтово-рослинного покриву.
Зняття ґрунтово-рослинного покриву земельної ділянки, складування його в кагати у виробничому просторі кар’єру для подальшого використання під час відновлення ґрунтового покриву. Після повного відпрацювання родовища ґрунтово-рослинний шар буде використаний для рекультивації порушених гірничими роботами земель.
На водне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ вплив не передбачається, оскільки територія призначена для провадження планованої діяльності
вільні від природної флори і фауни.
Під час підготовчих та будівельних робіт використання природних ресурсів (земель, ґрунтів, води та біорізноманіття) не передбачається. […]
Зміни природного ґрунтового покриву, клімату і мікроклімату, водного режиму, фізичного і біологічного стану флори та фауни району не відбудеться35. Негативний вплив не передбачається. Вплив на навколишнє природне середовище
є прийнятним. […]
Землі трудні для розорення, малопридатні для сільського господарства, вільні
від забудов, лісонасаджень, покриті різнотрав’ям36, не знаходяться у межах заказників, архітектурних пам’яток, водоохоронних зон та використовуються тільки
для випасу худоби» – у Розділі 5 «Опис і оцінка можливого впливу на довкілля
планованої діяльності».
34 Абсолютно нікчемне твердження, яке показує, що автори Звіту або взагалі не бачили території планованої діяльності, або свідомо наводять неправдиву інформацію про нього. Тим паче, що на першому етапі
громадського обговорення цього кейсу ОВД надійшли зауваження та пропозиції НПП «Дворічанський»,
в яких чітко зазначено, що польові дослідження 2019 року виявили на території планованої діяльності
26 видів судинних рослин з охоронних переліків різного рівня, зокрема 13 видів, занесених до Червоної
книги України. Також, на цій території було зафіксовано рідкісні види фауни.
35 На одній сторінці Звіту (67) автори пишуть, що буде порушення ґрунтово-рослинного покриву, що, загалом, очікувано при розробці кар’єру, а вже на наступній сторінці (68) вказують, що ніяких змін не
відбудеться – прямо суперечать самим собі.
36 Тут автори Звіту знову суперечать самим собі, оскільки 2-ма сторінками вище вони неправдиво вказали, що ця територія вільна від природної флори і фауни.
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Тому не дивно, що на етапі громадського обговорення цього Звіту з ОВД до Міндовкілля було надіслано низку зауважень та пропозицій, як від представників громадськості, так і від Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА.
Зокрема, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України надав експертний висновок завідувача відділом геоботаніки та екології, академіка НАН України, д.б.н., професора Я.П. Дідух, в якому вказано таке:
«[…] доцільним є розширення території НПП «Дворічанський»,зокрема приєднання
ділянки в межах Петро-Іванівської сільської ради, яка наразі планується під промисловий видобуток крейди.
1. Вказана ділянка входить до переліку 173 Важливих ботанічних територій України,
що є перспективними для створення Смарагдової мережі – найкращих ділянок
для збереження рослин у Європі37 та характеризується значним відсотком видів та
природних комплексів, які підлягають охороні як на національному та регіональному, так і на міжнародному рівні. Цінність цих ділянок визначається насамперед
своєрідною флорою, ядро якої сформоване вузьколокальними ендеміками та реліктами. Тут трапляється низка ендемічних видів та угруповань, які приурочені
виключно до відрогів Середньоруської височини в степовій зоні і не зустрічаються
більше ніде в Європі.
2. Біотопи крейдяних відслонень (томіляри та петрофітні степи на крейдових відслонення) є такими, що включені до каталогу європейської класифікації за поданням
української сторони, і не мають аналогів у Західній Європі».
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, який є науковим куратором
Дворічанського НПП надіслав такі зауваження від науковців університету:
«[Звіт з ОВД]складено неналежним чином, без дотримання у декількох розділах
певних вимог відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», зокрема, у Звіті:
•• наводяться суперечливі відомості стосовно необхідної площі земельного відводу для ділянки (від 21 до 24,9 га);
•• містяться свідомо неправдиві або неповні відомості, наприклад, про відсутність
впливу під час підготовчих та будівельних робіт на рослинний і тваринний світ,
«оскільки територія призначена для провадження планової діяльності вільна від
природної флори та фауни...», що є свідомою фальсифікацією; у звіті зазначено
«ландшафт – негативних впливів не передбачається, оскільки родовище знаходиться на землях малопридатних для сільського господарства (круті схили
балки) і використовувалися, як пасовисько», що свідчить про підміну авторами
звіту поняття ландшафту - видом землекористування, і фактичну відсутність інформації щодо впливу на ландшафти як природно-територіальні комплекси;
•• відсутній фактичний матеріал (зокрема, кількісні підрахунки) стосовно сучасного стану флори та фауни (особливо її раритетної частини), опис поточного
37 Petro-Ivanivka // Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). – Kyiv: Alterpress, 2017. – Р. 234-236
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стану довкілля на території впровадження діяльності (натомість наводяться
узагальнена інформація щодо всієї Харківської області без урахування унікальності природних комплексів саме цієї території);
•• немає адекватної оцінки впливу будівництва кар’єру на стан ландшафту та навколишнє середовище. Наприклад, зазначається, що будівництво «… пов’язане
з порушенням існуючого ландшафту...», тобто руйнацією місць існування низки
червонокнижних видів, але при цьому зміни «...фізичного і біологічного стану
флори та фауни району не відбудеться»; передбачається докорінна зміна ландшафту внаслідок утворення 65-метрової котловини, в якій буде створена водойма, а вплив останньої на стан навколишнього середовища не аналізується;
передбачається переміщення вантажним автотранспортом значних обсягів вантажу, але при цьому впливи на «...наземні і підземні споруди та інші елементи
техногенного середовища відсутні»; жодним чином не оцінено можливі негативні наслідки інтенсифікації розвитку водно-ерозійних процесів внаслідок планованої діяльності, що може характеризуватися суттєвим негативним впливом
на ґрунтовий та рослинний покрив, ландшафти, геологічне середовище. У Звіті
також вказано: «Планована діяльність не буде порушувати гідродинамічного
режиму, не погіршить стану поверхневих та підземних вод і не призведе до деградації угруповань водних організмів». При цьому жодним чином не враховано
потенційний вплив на заплаву р. Верхня Дворічна, яка є місцем існування водних
організмів у період повеней та паводків – взагалі знаходиться у фактичні близькості із запланованою територією видобутку.
•• відсутній науково обґрунтований опис компенсаційних заходів для зменшення
значного негативного впливу на довкілля, немає чіткого плану проведення
рекультивації (незрозуміло, що передбачає «планування поверхні відвалів та
прилеглих площ», як саме буде проводитися біологічна рекультивація, «...підготовка під посадку кущів та чагарників», наскільки штучно створені ценози
будуть відповідати зруйнованим в процесі планованої діяльності, чи не стануть місцем поширення карантинних інвазійних видів тощо;
•• відсутній опис виправданих географічних альтернатив планованої діяльності
(що передбачено законом). При цьому, слід зазначити, що в межах Харківської
області існує далеко не єдиний вихід на поверхню крейдових порід, про що говорять й автори Звіту, однак порівняння географічних альтернатив видобутку
крейди для різних ділянок не здійснено.
Зважаючи на очевидні порушення природоохоронного законодавства, вважаємо неприпустимим надання дозволу ТОВ «Петроїванівський крейдовий кар’єр»
на видобування крейди на пропонованій ділянці біля с. Петро-Іванівка Дворічанського району Харківської області».
Від адміністрації національного природного парку «Дворічанський» надійшли такі зауваження:
«У наданому Звіті з оцінки впливу на довкілля від планової діяльності по видобуванню крейди, який складено з порушеннями вимог ЗаконуУкраїни «Про
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оцінку впливу на довкілля» та природоохоронного законодавства України, взагалі не враховані зауваження, які були зазначеніу листі НПП «Дворічанський»
№ 164/01 від 07.08.2019. Тому ми вважаємо за необхідне повторно надати та
доповнити зауваження щодо планової діяльності ТОВ «Петроіванівський крейдовий кар’єр» на видобування крейдина пропонованій ділянці біля с. Петро-Іванівка
Дворічанського району Харківської області.
З огляду на вищезазначене повідомляємо наступне.
1. У Звіті з ОВД знову проігнороване питання розширення території НПП «Дворічанський». […]
2. У Звіті наводяться дані про природно-заповідний фонд Харківської Області
взагалі і зовсім відсутня інформація про природно-заповідні об’єкти національного (НПП «Дворічанський») та місцевого значення (заказники) на території Дворічанського району.
3. Як ми зазначали, у пункті 8 Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля «Товариство з обмеженою відповідальністю «Петроіванівський крейдовий кар’єр» ЄДРПОУ 42344323, Ідентифікаційний номер:
20197294194 «Сфера, джерела, та види можливого впливу на довкілля: щодо
технічної альтернативи 1 та 2» абзаці 6 та«щодо територіальної альтернативи
1 та 2 абзаці б щодо рослинного та тваринного світу – зміни існуючого стану
біологічних та екологічних систем на площі проведення видобувних робіт зазначається, що рослини та тварини, які знаходяться під охороною, на території планової діяльності відсутні, що є недостовірною та неправдивою інформацією.
Це зауваження також не було враховано при складанні звіту з ОВД, І в самому
Звіті (розділ 5) також наведена неправдива та сфальсифікована інформація
щодо наявності видів флори та фауни, які занесені до охоронних списків
різного рівня (місцевого, державного та міжнародного). Так у розділі 5 звіту
зазначається, що вплив на рослинний та тваринний світ не передбачається,
оскільки територія, призначена для провадження даної планової діяльності,
взагалі вільна від природної флори та фауни, що є повною нісенітницею та
грубою фальсифікацією! Окрім того відсутні будь-які дані щодо унікальності природних комплексів даної території, а наведені лише узагальнені дані
взагалі по Харківській області. Це ще раз доводить, що жодних натурних
досліджень флори та фауни даної території ТОВ «Укргеоінвест консалтинг»,
із залученням фахівців-біологів, не здійснювало, а обґрунтування зроблене на основі довідки, виданої відділом у Дворічанському районі Головного
управління Держгеокадастру у Харківській області, яка також містить недостовірні дані щодо рослинного покриву.
4. […] В ході натурного обстеження було встановлено, що вказана територія є
особливо цінною природною ботанічною ділянкою, яка:
•• за Національним каталогом біотопів України класифікується, як КЗ Відслонення рихлих порід КЗ3.1 Крейдяні відклади (Куземко, Дідух та ін., 2018) і за49
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несена до переліків EUNIS, Резолюції 4 Бернської конвенції та Зеленої книги
України(Оніщенко, 2017);
•• за EUNIS: Е1.13 Continental dry rocky steppic grasslands and swarf scrub on chalk
outcrops/Континентальні сухі кам’янисті остепнені трав’яні угруповання та чагарнички на крейдяних відслоненнях (Оніщенко, 2017);
•• за Резолюцією 4 Бернської конвенції: Е1.13 Continental dry rocky steppic
grasslands and swarf scrub on chalk outcrops/Континентальні сухі кам’янисті
остепнені трав’яні угруповання та чагарнички на крейдяних відслоненнях;
•• за UkrBiotop: Е:2.23 Томіляри на виходах крейди (літосолях);
•• за Зеленою книгою України: 107. Угруповання формації гісопу крейдяного (Hyssopeta cretacei), 110. Угруповання формації полину суцільнобілого
(Artemisieta hololeucae).
5. З охоронних переліків видів різного рівню станом на січень 2020 р. на території біля с. Петро-Іванівка, що планується під промисловий видобуток крейди,
зареєстровано 26 видів судинних рослин. З них 13 видів входять до Червоної
книги України (Червона книга України, 2009), 15 видів – до Червоного списку
Харківської області, 1 вид – до СІТЕС, Додаток 1973.
Крім отого, враховуючи значну чисельність переломника Козо-Полянського
в цьому місці, який є основною кормовою рослиною червонокнижного метелика синявця піренейського (Agriades pirenaicus),дана територія є місцеперебуваням цієї комахи.
Лучні біотопи, які планується зруйнувати для утворення відвалів розкривних порід та облаштування відстійників, під’їзних шляхів, є місцем існування таких «червонокнижних» комах як махаон (Papilio machaon), подалірій (Iphiclides
podalirius), поліксена (Zerynthia polyxena).
Крейдяні схили біля с. Петро-Іванівка є місцем постійного перебування
мідянки звичайної (Coronella austriaca), рептилії занесеної до Червоної книги
України, та входять до мисливських стацій рідкісних денних хижих птахів -шуліки чорного та орла-карлика.[…]
7. У Звіті зазначено, що проводились лише геологічні дослідження та геологоекономічна оцінка без врахування дослідження флори та фауни даної території. Також відмічено що детальні геологорозвідувальні роботи не проводились,
а значить неможливо передбачити негативні наслідки діяльності на режим
ґрунтових вод (зниження їх рівня та висихання навколишніх водойм). Планова діяльність призведе також до забруднення поверхневих та ґрунтових вод і
ґрунтів паливно-мастильними матеріалами.
Враховуючи велику природоохоронну, наукову, естетичну та созологічну цінність території на місці провадження планованої діяльності ТОВ «Петроіванівський крейдовий кар’єр» ЄДРПОУ 42344323, в межах Петро-Іванівської сільської
ради, вважаємо планову діяльність з видобування крейди вказаного підприємства на зазначеній території недоцільною та такою, що не відповідає вимогам
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природоохоронного законодавства і загрожує існуванню представникам флори та
фауни,включених до охоронних переліків різного рівня.
Запланована діяльність буде порушенням міжнародних зобов’язань України
у галузі охорони довкілля, а саме:
•• Конвенції про охорону дикої фауни та флори і природних середовищ існування
в Європі (Бернська конвенція);
вона також йде всупереч Законів України:
•• «Про стратегію національної екологічної політики»,
•• «Про Червону книгу України»,
•• «Про природно-заповідний фонд України» і концепції розвитку заповідної
справи в області. […]
Вважаємо неприпустимим надання дозволу ТОВ «Петроіванівський крейдовий кар’єр» на видобування крейди на пропонованій ділянці біля с. ПетроІванівка Дворічанського району Харківської області».
Департамент екології та природних ресурсів Харківської ОДА надіслав наступні
зауваження:
«Повідомляємо на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.01.2018
№ 71628/20/1-09 до листа Адміністрації Президента України від 27.12.2017
№ 02-01/2255 Департаментом проводиться робота стосовно розширення (національного природного парку «Дворічанський», що був створений Указом Президента України від 11 грудня 2009 року № 1044 […]
Враховуючи пропозиції, розроблені НПП «Дворічанський», шодо розширення
заповідної території, на адресу Петро-Іванівської сільської ради було направлено лист від 03.02.2020 № 04.01-20-413 щодо погодження питання розширення
національного парку за рахунок земельних ділянок. кам’янистих місць в межах
Петро-Іванівської сільської ради загальною площею 232,8 га. Земельна ділянка
планованої діяльності входить в межі розширення національного природного
парку. Процедура включення земельної ділянки до національного природного
парку розпочата та на даний час не завершена.Просимо зазначену інформацію
врахувати при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля.
Зважаючи на вищенаведене, з метою недопущення руйнування цінного природного комплексу, внесеного до переліку важливих до збереження різноманіття
рослин, які мають міжнародне значення та місця існування рідкісних видів рослин)
надання неправдивих та неповних відомостей про вплив на довкілля планованої
діяльності, підготовленого неякісного,неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля вважаємо за доцільне при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля визначити недопустимість провадження планованої діяльності з видобування
крейди на Петроіванівській ділянці».
Зважаючи на низку порушень ЗУ про ОВД під час підготовки Звіту, неврахування
природоохоронної цінності території планованої діяльності на велику кількість об51
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ґрунтованих зауважень громадськості, що надійшли під час обговорення Звіту з ОВД,
Міндовкілля прямо зазначило, що наведена у Звіті з ОВД інформація є недостовірною,
і видало негативний висновок з ОВД для ТОВ «Петроіванівський крейдовий кар’єр»:
«…, а також з урахуванням всієї інформації, наукових та експертних оцінок, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення,
вважає недопустимою реалізацію планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:
•• територія, на якій заплановано реалізацію планованої діяльності, є особливо
цінною природною ботанічною ділянкою і за Національним каталогом біотопів
України класифікується як КЗ Відслонення рихлих порід КЗ (Крейдяні відклади);
•• поширені на ній оселища занесені до переліків БОМІ8 і резолюції 4 Бернської
Конвенції, рослинні угруповання - до Зеленої книги;
•• на території села Петро-Іванівка зареєстровано 26 видів судинних рослин,з
них ІЗ включено до Червоної книги, 15 видів - до Червоного списку Харківської
області, І вид - включений до Конвенції СІТЕС;
•• реалізація планованої діяльності призведе до необоротного знищення рідкісних рослинних угруповань і завдасть шкоди раритетним видам флори і фауни;
•• на підставі наведених у Звіті з ОВД інформації, зазначаємо, що сукупний вплив
планованої діяльності видобування крейди є недопустимим.
У зв’язку із визначенням планованої діяльності не допустимою. Екологічні умови її провадження не визначаються».
Як бачимо, під час прийняття рішення щодо видачі висновку з ОВД для проєктів, що
можуть завдати значної шкоди біорізноманіттю, особливо охоронюваним видам та
оселищам, Міндовкілля переважно враховує аргументовані зауваження та пропозиції
громадськості.

Розглянемо також приклад, коли суб’єкт господарювання отримав, змінив умови
планованої діяльності, пройшов повторну ОВД і отримав вже позитивний висновок, але з суттєвими екологічними умовами – проведення рубок головного користування Боярською лісовою дослідною станцією на території проєктованого НПП
«Приірпіння та Чернечий ліс».
4. Проведення суцільних РГК Боярською ЛДС38
У Звіті з ОВД наводилась така інформація щодо стану біорізноманіття та очікуваного
впливу на нього планованої діяльності:
«Біорізноманіття Київшини є її найбільшим багатством. Його збереження й невиснажливе використання в області розглядається як один із пріоритетів у сфері
38 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4216
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природокористування, екологічної безпеки та охорони природи, невід’ємна складова збалансованого економічного і соціального розвитку регіону39.
При проведенні рубок головного користування заготівля проводиться тільки
за рахунок аборигенних видів, які представлені на території держлісфонду підприємства в достатній кількості. Червонокнижні види зберігаються, в межах об’єктів
природно-заповідного фонду, де рубки головного користування не проводяться40.
Планована діяльність матиме незначний негативний вплив на рослинний та тваринний світ, їх популяцій та міграції. Вирубки і дороги можуть перетинати шляхи
міграції тварин, віддаляючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою,
порушуючи екологічний баланс. Шум під час лісозаготівельних робіт є фактором
неспокою під час появи потомства у тварин.
Тому у весняний період знижуються шумові навантаження на тварин шляхом
не проведення планованої діяльності в місцях гніздування і проживання диких
тварин та біля них (на відтворюючих ділянках). Зокрема чинним природоохоронним законодавством (Санітарні правила в лісах України, ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища, ЗУ Про тваринний світ)введено поняття як
«Період тиші», який діє у період з 1 квітня до 15 червня41» – пп. 1.5.12. Вплив на
флору, фауну, біорізноманіття;
У Розділі 3 Звіту «Опис поточного стану довкілля (базовийсценарій) та опис його
ймовірної зміни без здійснення планової діяльності» відсутня інформація про стан
біорізноманіття на території планованої діяльності, згадується лише інформація, яка
стосується можливостей для ведення лісового господарства:
«В цілому клімат в зоні розміщення об’єктів ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»
сприятливий для успішного росту деревних і чагарникових порід (сосни,дуба, берези, вільхи чорної, ліщини, горобини, крушини, бузини і інших), а також інтродукції ряду цінних порід».
«Вплив на фауну, флору, біорізноманіття землі – планована діяльність матиме незначний негативний вплив на рослинний та тваринний світ, їх популяцій та
міграції, також буде мати позитивний ефект – залишені на лісосіці сухостійні, повалені, дерева 1-го ярусу сприятимуть розвитку біорізноманіття екосистеми42» – із
Розділу 4 «Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності».
39 Звичайна гучна заява, яка зустрічається в більшості звітів з ОВД рубок лісу, яка нічого не означає на
практиці.
40 Рідкісні види, як і всі інші, не розрізняють ліси в межах природно-заповідного фонду та поза ним, і проживають на тих територіях, де є необхідні для них умови та біотопи. Тому ділянки із охоронюваними
видами можуть зустрічатись і в межах лісів, які в наш час віднесені до експлуатаційної категорії, але ще
не постраждали від інтенсивного лісового господарства у минулому.
41 Просте згадування про необхідність дотримання вимог законодавства, яке діє і без ОВД.
42 Без здійснення планованої діяльності дерев 1-го ярусу, сухостійних та повалених дерев буде ще більше,
а тому не доцільно вказувати, що буде позитивний вплив на біорізноманіття від проведення рубок лісу.
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У додатках до Звіту також були наведені Методичні рекомендації з виявлення, моніторингу та охорони особливо цінних для збереження лісів (Додаток 44) та інші додатки щодо особливо цінних для збереження лісів, які, однак, стосуються виключно
вимог FSC-сертифікації та не наводять аргументів на користь того, що рідкісні види
належним чином охороняються в межах діяльності Боярської ЛДС, і що виділення
особливо цінні для збереження ділянки лісу дозволяють підтримувати біорізноманіття на території діяльності підприємства.
Незважаючи на велику кількість додатків до Звіту з ОВД, в жодному із них немає фахової наукової інформації про стан біорізноманіття на території планованої діяльності,
стан популяцій рідкісних видів на території планованої діяльності та обґрунтованих
заходів, які необхідні для збереження і відновлення цих популяцій. Натомість наводяться численні листи від місцевих жителів «на підтримку Боярської ЛДС і проти
проєктованого НПП», які практичного повністю копіюють один одного, що дозволяє
сумніватись у тому, що листи дійсно писались місцевими жителями, а не були розіслані їм для підпису з боку лісогосподарського підприємства. Особливо дивним це
виглядає на тлі чисельних скандалів через ігнорування Боярською ЛБС інтересів місцевих громад43.
У Розділі 5 «Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності»оцінка
очікуваного впливу на біорізноманіття взагалі не наводиться, тільки зазначено: «Використання у процесі провадження планованої діяльності біорізноманіття не передбачається». Хоча зрозуміло, що вплив планованої діяльності на біорізноманіття пов’язаний
не із його прямим використанням (за винятком вилучення дерев з лісових екосистем),
і із знищенням, порушенням та фрагментацією середовищ проживання багатьох видів.
Наша організація підготувала зауваження до Звіту з ОВД цього підприємства, які
включали такі пункти:
«1) У порушення вимог пункту 4 частини другої статті 6 Закону, у Звіті не проведена належна оцінка впливу на флору, фауну та біорізноманіття. Зокрема, у Звіті
ненаведений квартально-видільний перелік видів, які підлягають охороні у межах
Підприємства. Не оцінений вплив на місця розмноження та шляхи міграції видів
тварин. Не наведено жодних методів, які використовувалися для оцінки впливу на
флору, фауну та біорізноманіття. Більше того, листом No477 від 21.08.2018 року
ГО«Українська природоохоронна група» отримала від Підприємства квартально-видільний перелік червонокнижних видів, які охороняються в межах Підприємства.
Порівняння даного переліку з фондом рубок головного користування, наведеному
у Звіті, дає змогу встановити, що планована діяльність буде у тому числі відбуватися в оселищах червонокнижних видів. Як наслідок, можливим є знищення таких
видів, а відповідний ризик у ході процедури оцінки впливу оцінений не був;
2) У порушення вимог пункту 4 частини другої статті 6 Закону, у Звіті не проведена належна оцінка впливу на соціальний аспект довкілля.[…] Звіт не містить інформації про розміщення ягідників, грибних місць, рекреаційно-важливих ділянок,
43 https://cutt.ly/Ebv4GhN
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а також про можливий вплив на них. Як наслідок, визнання планованої діяльності
допустимою може призвести до ескалації конфліктів із місцевими громадами;
3) На сторінці 65 Звіту зазначено, що планована діяльність може також відбуватися наділянках, не перелічених у Звіті. Таке формулювання порушує вимоги статті
6 Закону,адже заміна ділянок для проведення рубок потребує проведення додаткової оцінки впливу. Як наслідок, Підприємство завчасно декларує можливість
порушення Закону;
4) Сторінка 85 Звіту містить інформацію про не проведення планованої діяльності
з 1 квітня по 15 червня у «відтворювальних ділянках». Разом з тим, жодного визначення таких ділянок, як і їх квартально-видільного переліку, у Звіті не наведено. Таким чином, існує значний ризик суттєвого негативного впливу планованої
діяльності на види тварин, які знаходяться на вразливих стадіях життєвого циклу
протягом «сезону тиші». Можливий вплив планованої діяльності на таких тварин
у Звіті також оцінений не був;
5) У порушення вимог пункту 3 частини другої статті 6 Закону, Звіт не містить
адекватної інформації про ймовірну зміну поточного стану довкілля без здійснення планованої діяльності. Зокрема, відповідний розділ містить лише окомірну оцінку соціального впливу на довкілля без здійснення планованої діяльності.
Ймовірна зміна стану флори, фауни, повітря, ґрунтів та інших аспектів довкілля
у даному розділі неоцінена, що є грубим порушенням вимог Закону і не дозволяє
адекватно оцінити допустимість планованої діяльності;
6) У Звіті наведена наступна інформація: «Суттєвого впливу на водні об’єкти під
час провадження планованої діяльності не очікується, так як в лісових ділянках
виділені смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії
та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16.05.2007 № 733 та віднесені до категорії захисних лісів (додаток 10)». У той же час, згідно наведених
у Звіті даних,берегозахисні лісові ділянки у межах Підприємства виділені лише
на площі 6.6 га.Разом з тим, навколо численних водних об’єктів на території Підприємства (річки Унава, Ірпінь, Плиска, ряд штучних водойм тощо) не виділені
берегозахисні смуги лісів або берегозахисні лісові ділянки, що порушує вимоги
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.
Як наслідок, можливий суттєвий негативний вплив планованої діяльності на річки
та інші водойми, адже нормативи створення охоронних зон навколо них не були
дотримані. Більше того,Звіт не містить достовірної інформації про проведені дослідження впливу на водні ресурси. Вищезгадане грубо порушує вимоги до Звітів
з ОВД, встановлені чинним законодавством України;
7) Технологічні схеми типових лісових культур (додаток 50 до Звіту) містять інформацію про намір створення лісових культур з дуба червоного, який є інвазивним
видом та чинить суттєвий негативний вплив на довкілля. Разом з тим, ризики від
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використання інвазивних видів у Звіті оцінені не були, що обумовлює потенційний
негативний вплив від використання дуба червоного у майбутньому.
Зважаючи на ці та інші порушення вимог статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», пропонуємо Мінекоенерго визнати плановану діяльність
ВП НУБіП «Боярська ЛДС» недопустимою».
Міндовкілля у висновку з ОВД щодо цієї планованої діяльності вказало, що «за результатами аналізу звіту з оцінки впливу на довкілля було встановлено високу
ймовірність значного впливу на флору, фауну та біорізноманіття від спеціального
використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних рубок головного
користування відокремленого підрозділу «Боярська лісова дослідна станція» Національного університету біоресурсів і природокористування України, і неможливість
оцінити такий вплив за результатами аналізу Звіту з ОВД» та призначало здійснення
додаткової ОВД, встановивши для неї такі вимоги:
«Перед здійсненням додаткової оцінки впливу на довкілля необхідно здійснити
комплексне дослідження поточного стану флори, фауни і біорізноманіття на території планованої діяльності і впливу діяльності на виявлені цінні природні комплекси та об’єкти. Під час здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля рекомендовано врахувати зауваження і пропозиціїв ід громадськості, наукових праць,
зокрема експертний звіт «Режими використання | лісовкритих територій пропонованого національного природного парку «Приірпіння та Чернечий Ліс», виконаного за результатами досліджень в межах Боярського та Плесецького лісництв
у2019 р. кандидатом біологічних наук, начальником відділу науки і моніторингу
НПП «Гомільшанські ліси» С. Г. Вітром, щодо природоохоронної, наукової та іншої
цінності природних комплексів та об’єктів, в тому числі про об’єкти Червоної книги
України та інші види тваринного і рослинного світу, що потребують збереження.
Враховуючи природоохоронну, наукову, екологічну та іншу цінність природних
комплексів та об’єктів, розташованих на території лісових масивів Боярської лісодослідної станції, та наявність у науково-технічних інформаційних матеріалах щодо
проектованого національного природного парку «Приірпіння та Чернечий ліс» відомостей про середовища існування об’єктів Червоної книги України та інших рідкісних і зникаючих видів тваринного і рослинного світу, необхідна додаткова оцінка
впливу на довкілля у частині впливу на фауну, флору та біорізноманіття.
Рекомендований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації:
1. Квартально-видільне обстеження території виділів/частин виділів,призначених
до суцільних рубок у порядку рубок головного користування, напредмет:
1.1. місцезростань видів рослин-об’єктів Червоної книги України тавидів рослин
з додатку І Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі (далі - Бернської конвенції) та з додатку 1 Резолюції 6 (1998)
до Бернської конвенції, в тому числі оцінку здатності їх популяцій до відновлення
після порушень, викликаних суцільними рубками;
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1.2. природних середовищ існування, умов розмноження та коридорів міграцій видів тварин-об’єктів Червоної книги України і тварин з додатку ІІ Бернської конвенції і з додатку І Резолюції 6 (1998) Бернської Конвенції, втому числі оцінку здатності їх популяцій до відновлення після порушень,викликаних суцільними рубками;
1.3. лісових рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України;
1.4. лісових типів природних оселищ (біотопів) з додатку 1 Резолюції 4 (1996)
Бернської Конвенції;
1.5. характеристики необхідних режимів і заходів для збереження вищезазначених об’єктів і природних комплексів, з урахуванням режимів збереження та заходів з охорони, встановлених для певних об’єктів у Червоній книзі України, у Зеленій книзі України, вимог статей 5 і 6 Бернської Конвенції, а за відсутності таких
вимог – рекомендацій експертів з відповідної групи тварин/ рослин чи лісових
природних комплексів.
Додаткову оцінку впливу на довкілля рекомендовано здійснювати відповідно до
Методичних рекомендацій з розробки звіту з оцінки на довкілля в галузі лісового
господарства затверджених наказом №136 від 02.03.2020».

5. Проведення поступових РГК Боярською ЛДС44
Замість здійснення додаткової ОВД по старому проєкту, Боярська ЛДС вирішила змінити його і розглянути проведення поступових рубок головного користування замість суцільних. Зазвичай, такі рубки характеризуються меншим негативним впливом
на довкілля, зокрема на біорізноманіття, адже не залишають ділянки лісу взагалі без
рослинного покриву. Однак, кожний кейс треба розглядати окремо.
Наприклад, у Розділі 3 нового Звіту з ОВД все ще відсутня інформація про стан біорізноманіття на території планованої діяльності, проте детальна інформація з’являється
у Розділі 4. Так, наводиться інформація про результати проведених польових біологічних досліджень протягом 2019-2020 років, зокрема переліки ідентифікованих видів, місця їх знахідок, а також переліки виявлених на території планованої діяльності
біотопів відповідно до Національного каталогу біотопів України45.
Для прикладу, Анотований список раритетних судинних рослин виявлених на території ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» містить інформацію про виявлені місцезнаходження цих рослин.
Також у Звіт є така інформація «З’ясовано поширення 36 раритетних представників судинних рослин різного ступеню охорони. Окрім того, польовими дослідженнями
з квітня по вересень 2020 року, встановлено наявність ценопопуляцій раритетних
видів на територіях, які підлягають охороні як особливо цінні для збереження, окремо
44 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-6620
45 https://cutt.ly/fnpENKx
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обстежено ділянки, відведені у лісосіку на 2021–2025 роки. Запропоновано заходи
щодо уникнення або мінімізації негативного впливу на ценопопуляції раритетних видів рослин у межах ВП НУБіП України “Боярська ЛДС”».
Для раритетних видів комах виявлених під час польових досліджень було запропоновані заходи збереження. Наприклад, інформація по жуку-оленю:
«3. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), жук-олень – ЧКУ (рідкісний), БК (1083), важливими для існування популяцій виду біотопами на дослідженій території є старі
дубові ліси (Д1.2, Д1.4.2а) Боярського лісництва в околицях с. Віта Поштова (кв.
218, 219, 220–227), в окол. с. Круглик (кв. 228–230, 234, 235), виявлено у літній
період 2013, щороку підтверджується повторними знахідками.
Значимі популяції виду існують у НПП «Голосіївський» (UA0000043), у відповідних виду біотопах заказнику «Чернечий ліс» та Emerald site «Pryirpinnya and
Chernechyi Forest» (UA0000338), на решті території Плесецького та Боярського
лісництв – нечисельний, трапляється зрідка.
Пропоновані заходи збереження: для забезпечення належних умов охорони
вказаного виду необхідно забезпечити захист ділянок перебування від пожеж,
обов’язково обмежити вирубування старих відмираючих дубів (Quercus robur L.),
виділення вказаних біотопів до мережі особливо цінних ділянок».
Розділ 5 містить таку інформацію щодо впливу на біорізноманіття:
«Планована діяльність з проведення поступових рубок головного користування
опосередковано здійснює вплив на біорізноманіття. Рубки можуть призвести до
втрат біорізноманіття через втрату середовищ існування, знищення та трансформацію природних екосистем, фрагментацію екосистем, поширення видів-інтродуцентів. Для попередження негативного впливу поступових рубок головного користування на біорізноманіття, підприємство буде проводити заходи
з відновлення лісів. Оптимізація норм лісокористування, обмеження лісосік по
площі, розосередження по території лісгоспу місць поступових рубок, заборона
та обмеження рубок, а також виділення при відводах і таксації лісових ключових
біотопів і об’єктів дозволяє підтримувати оптимальну вікову і породну структуру лісів, зберігати місцезнаходження рідкісних та занесених до Червоної книги
України видів і звести негативний вплив до мінімуму. Ведення господарської
діяльності в лісах негативно впливає на розмноження і міграцію тварин. Вирубки і дороги можуть перетинати традиційні шляхи міграції тварин, віддаляючи
місця їх знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний
баланс. Шум при лісозаготівельних роботах є фактором неспокою під час появи
потомства у тварин, тому у весняний період знижуються шумові навантаження
на тварин шляхом не проведення лісогосподарських робіт в місцях гніздування
і проживання тварин та біля них. При проведенні поступових рубок головного
користування звертається увага на біотопи для тварин та враховуються відтворювальні дільниці».
58

Розділ 3. Аналіз прикладів документації в процесі ОВД...

Також у розділі 7 є така інформація щодо запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на біорізноманіття:
«Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009
№ 364, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380,
ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» під час проведення рубок будуть застосовуватися технології, які дають змогу максимально зберігати дерева, підріст, підлісок,
дерева-насінники, плюсові та інші дерева, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття. У визначених за результатами багаторічних досліджень
місцях поширення рідкісних видів флори і фауни планована діяльність не проектується.
Комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовку лісосік до рубки, буде проводиться способами, які виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів
та їх відтворення, а саме:
•• усі роботи в межах планованої діяльності будуть проводитись у строки, які
найменше вплинуть на важливі життєві процеси у тварин і рослин (гніздування та міграції у тварин, цвітіння та обнасінення у видів рослин, що підлягають
охороні)46;
•• періодично перевірятиметься територія на наявність рідкісних та зникаючих
видів або використання лісу мігруючими видами47;
•• за рахунок проведення поступових рубок у насадженнях підтримуватиметься
стійкість проти буреломів і масового всихання, а також корисні властивості лісу.
Переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки здійснюватиметься відповідно до технологічних карт за наміченими маршрутами і підготовленими волоками з урахуванням збереження життєздатного підросту48».
Тим не менш, наша організація подала деякі зауваження щодо Звіту з ОВД планованої діяльності, зокрема:
«Не дивлячись на те, що у Звіті на с. 133 стверджується, що «окремо обстежено
ділянки, відведені у лісосіку на 2021–2025 роки», жодних підтверджуючих даних
такого обстеження не надано. Не вказані детальні дати (окрім загальних «у квітнівересні 2020року») щодо кожного з досліджень – очевидно, що ці дати для різних
груп видів флори і фауни будуть відрізнятися. Не зазначені детальні маршрути обстежень. Не вказані конкретні фахівці, які проводили такі обстеження (є перелік
авторів звіту, з якого незрозуміло, хто і які дослідження проводив), а значить – незрозуміло, які саме групи видів флори і фауни, а також оселища, досліджувалися. До
Звіту з ОВД не включені повні версії результатів таких польових досліджень.
46 Позитивний захід, який дійсно може допомогти зменшити негативні вплив на біорізноманіття, однак
варто було навести у Звіті конкретні строки, які будуть та не будуть проводитись роботи. Інакше інформація буде носити лише декларативний характер.
47 Також позитивний і необхідний захід
48 Такі заходи мають виконуватись у бідь-якому разі, згідно вимог чинного лісового законодавства.
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Навіть ті дані, які все ж таки потрапили до Звіту, свідчать проти проведення
досліджень безпосередньо на ділянках, відведених у рубку. Наприклад, звіт з додатку 35 доЗвіту містить інформацію, що дослідження проводилися в околицях
с. Віта-Поштова та м.Боярка – біля цих населених пунктів майже не плануються
рубки головного користування.
Звіт Брайана Мілаковського щодо виділення особливо цінних для збереження
лісів, хоча і не представлений повністю у Звіті, є, по-перше, застарілим (2010 рік),
по-друге, – у ході цієї роботи також не аналізувалися усі ділянки, відведені до
рубок (ми отримали повну версію цього звіту з інших джерел). Найголовніше ж, що
у Звіті з ОВД відсутні детальні результати найбільш свіжих досліджень 2020 року,
у ході яких начебто досліджувалися усі ділянки,відведені до рубок (див. вище), і
щодо яких наявні певні «польові матеріали», згадані на с.117 Звіту.
2) Польові дослідження – це тільки перший етап оцінки впливу на флору, фауну та
біорізноманіття. Згідно Методичних рекомендацій, згаданих вище, перелік видів
у межах ділянок оцінкою впливу не являється. Оцінка впливу потребує певних
подальших заходів із власне оцінки, наприклад, моделювання. Зокрема, гарною
практикою під час проведення оцінки впливу є використання показників-індикаторів впливу, що також зазначається у Методичних рекомендаціях. Такі показники
наведені у розділі 5.9 Звіту, але лише у загальних рисах. Щодо тварин, наприклад,
зазначені «частота трапляння особин або колоній, частота трапляння заселених
ними середовищ існування видів дикої флори та фауни, стан збереження популяцій». При цьому у Звіті немає жодної інформації про конкретні значення цих
показників, а найголовніше – оцінки впливу планованої діяльності на такі показники. Аналогічне стосується і більшості інших аспектів довкілля, що свідчить про
фактичне НЕ проведення оцінки впливу на довкілля та невідповідність вимогам
Методичних рекомендацій […]
5) У Звіті неналежним чином враховані зауваження громадськості, що є прямим порушенням вимог Закону. Для прикладу, Голова ГО Рекреатив Мельник Максим
Богданович пропонував включити до Звіту карту ягідників (с. 248 Звіту). Це зауваження позначене як «враховане», однак у Звіті доступний лише фрагмент такої
карти і окремі квартали-виділи з чорничниками. Відсутні дані, які б підтверджували відсутність важливих для населення ягідників у межах виділів, де плануються
рубки, і дані про проведення досліджень для виявлення таких ділянок. Разом з
тим, знищення ягідників у ході провадження планованої діяльності матиме очевидний негативний вплив на рекреаційні функції лісів. Останнє є важливим також
з огляду на те, що всі ліси, де планується провадження планованої діяльності,
віднесені до рекреаційно-оздоровчих.
Громадяни Кисельова Ю., Кисельова Р. та Кисельов О. пропонували включити
до Звіту опис впливу планованої діяльності на здоров’я населення та вказати методи оцінки. Цезауваження також було «враховане», однак розділ 4.6 Звіту (с. 174)
містить лише окомірні та необгрунтовані твердження про відсутність впливу пла60
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нованої діяльності на здоров’я населення. Разом з тим, окремі дослідження49 свідчать, що ментальні розлади населення (зокрема,депресивні та тривожні розлади)
можуть знижуватися на 20-30% за умови проживання біля лісів, не пошкоджених
несталим веденням лісового господарства та з високим біорізноманіттям (зокрема, різноманіттям орнітофауни). У Звіті не були належним чином оцінені ні вплив
на здоров’я, ні вплив на біорізноманіття та орнітофауну. Як наслідок,можливий
негативний вплив планованої діяльності на здоров’я населення.
Зауваження гр. Бугайченко Л. містили пропозицію включити до Звіту детальну
інформацію з оцінки впливу діяльності на водні ресурси, зокрема порівняння планованої діяльності та варіанту не проведення діяльності. Ця інформація не була
надана, хоча у Звіті вказано «враховано повністю».
Ці та інші приклади свідчать про порушення розробниками Звіту вимог Закону щодо врахування чи обґрунтованого відхилення пропозицій громадськості. У кожному з випадків,наведених вище, Закон зобов’язує аргументовано відхилити пропозицію, якщо інформація не була надана. Цього розробники Звіту
не зробили».
Цього разу, Міндовкілля видало висновок, у якому визнало провадження планованої
діяльності допустимим і встановило до неї низку екологічних умов, зокрема:
•• « застосовувати під час проведення робіт системи рубок з урахуванням категорії лісів, лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід,типу
лісу, складу і вікової структури деревостанів, наявності та стану підросту господарсько-цінних порід, ступеня стійкості ґрунтів проти ерозії, стрімкості схилів та інших особливостей;
•• забезпечити дотримання «сезону тиші» у період з І квітня до 15 червня шляхом
непроведення будь-яких видів рубок на відтворювальних ділянках в розумінні
Закону України «Про тваринний світ»;
•• перед початком планованої діяльності підготувати за участі науковців(ботаніків,
зоологів) квартально-видільний перелік середовищ існування, що є важливими для розмноження, годівлі, зимівлі, линьки і міграцій у тварин,квартальновидільний перелік рослинних угруповань, занесених до Зеленої Книги України,
квартально-видільний перелік природних оселищ (біотопів),включаючи природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції, що не дає можливості оцінити
наявність чи відсутність вищезазначених характеристик на території планованої діяльності в межах планованої діяльності;
•• у разі виявлення на території планованої діяльності середовищ існування, що
є важливими для розмноження, годівлі, зимівлі, линьки і міграційу тварин, дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття,рослинних
угруповань, занесених до Зеленої книги України, природних оселищ(біотопів),
включаючи природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції, не здійснювати
плановану діяльність на таких ділянках;
49 Coxetal., Doses of Neighborhood Nature: The Benefits or Mental Health of Living with Nature, BioScience,
67-2, February 2017, p. 147–155, https://doi.org/10.1093/biosci/biw173
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•• не здійснювати суцільні рубки на ділянках, на яких виявлено види фауни і флори, які занесені до Червоної книги України, рослинні угруповання,занесені до
Зеленої книги України, природні оселища (біотопи), що охороняються в рамках
Бернської Конвенції;
•• інформацію про виявлені під час провадження планованої діяльності та післяпроєктного моніторингу види флори та фауни, занесені до Червоної книги
України, вносити до матеріалів лісовпорядкування під час проведення чергового базового чи безперервного лісовпорядкування».
Як бачимо, включення до Звіту з ОВД детальних наукових даних по дослідженнях
біорізноманіття стало достатньою підставою для видачі Міндовкіллям позитивного
висновку з ОВД.
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3.3. Приклади висновків з адекватними екологічними
умовами щодо біорізноманіття
1. Будівництво ВЕС «Зофія ІІ» та «Зофія ІІІ» у Запорізькій області50
Передбачено будівництво 2-х черг, потужністю 300 та 450 МВТ, великого проєкту
вітроелектростанії на західному узбережжі Молочного лиману (сумарна потужність,
включаючи ВЕС «Зофія І» складе до 792,5 МВт).
Порівнюючи з більшістю інших звітів з ОВД, саме по зазначених 2-х кейсах звіти були
підготовлені досить якісно. Проектанти навіть зазначили, що відмовились від розташування майданчиків вітроенергетичних установок (ВЕУ) у лісосмугах (звична практика для ВЕС у південних регіонах України) для збереження останніх, як локальних
шляхів міграції. Натомість, було взято в довгострокову оренду фрагменти орних земельних ділянок поблизу лісосмуг (і, відповідно, польових доріг).
Тим не менш, в Української природоохоронної групи з’явилось чимало зауважень
щодо якості цих Звітів з ОВД. Нижче наведемо основні із них (враховуючи, що зазначені Звіти з ОВД майже ідентичні, то і зауваження були спільними):
«1. У Звіті є згадки лише про дослідження нічної міграції птахів, однак ні згадано про
денні дослідження. Враховуючи, що низка птахів є більш активними саме вдень,
виключно нічні дослідження є малоінформативними, особливо для вивчення популяцій мігруючих птахів. З огляду на це, вважаємо проведені та описані в Звіті
з ОВД нічні дослідження недостатніми.
2. Згідно із наведеними в параграфі 10.6.4.2 «Цільові види, які можуть підпасти під
вплив» результатів орнітологічних досліджень при планованій діяльності очікуються значні кількості зіткнень птахів із елементами ВЕУ восени, зокрема для журавля сірого (внесений до Червоної книги України) – 49,19 зіткнень (табл. 10.10),
мартина жовтоногого – 16,16 зіткнень (табл. 10.9), канюк степовий (вид ЧКУ) –
21,32 зіткнень (табл. 21,32).
Вважаємо такі ризики зіткнень, особливо для 2-х видів, внесених до Червоної книги України, недопустимо високими та такими, що потребують значного
зниження шляхом перегляду проєктних рішень.
3. Згідно табл. 9.3 Звіту, найменша відстань об’єктів Проєкту до ландшафтного заказника «Верхів’я Утлюкського лиману» буде складати всього 0,19 км, а до Приазовського НПП – 0,43 км. Обидва об’єкти ПЗФ відіграють важливе значення для
збереження птахів, зокрема мігруючих. На нашу думку, потрібно забезпечити дотримання відстані від всіх планованих ВЕУ до вказаних об’єктів ПЗФ в розмірі понад 500 метрів.
4. У Звіті не описано, які саме заходи моніторингу довкілля при провадженні планованої діяльності та післяпроєктного моніторингу будуть застосовані. Зокрема,
50 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5424; http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5423
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неведений у Звіті план керування довкіллям і соціальним середовищем Проєкту є
узагальнюючим документом, який не містить жодного переліку чітких заходів, що
будуть застосовані для моніторингу, наприклад, стану популяцій птахів та кажанів
на території планованої експлуатації ВЕС та в її найближчих околицях.
5. На стор. 204 [207 – для ВЕС «Зофія ІІІ»] Звіту вказано, що планується створення
коробочок для кажанів, які будуть монтуватись вздовж периметра планованоїтериторії Проєкту. Однак, жодним чином не було обґрунтована доцільність створення таких штучних осель для кажанів. Також не було запропоновано заходів із
відлякування кажанів та птахів від працюючих ВЕУ.
Вважаємо першочерговим заходом саме встановлення пристроїв для ефективного відлякування кажанів та птахів від ВЕУ, а не створення привабливих для цих
тварин території по периметру ВЕС.
6. На рисунку 9.13 Звіту показано, що територія планованого будівництва ВЕС майже повністю оточена територією Смарагдової мережі «Приазовський національний
природний парк» (UA0000092). Водночас, авторами Звіту не було оцінено і не
описано в Звіті очікуваний вплив планованої діяльності на види, які охороняються
в межах цієї території Смарагдової мережі, згідно її Стандартної форми даних51.
7. Крім цього, Молочний лиман є водно-болотним угіддям міжнародного значення,
що охороняється згідно Рамсарської конвенції, що підтверджується авторами Звіту. Водночас, у Звіті не було оцінено вплив на цю охоронювані цінності цієї території, як такої, має міжнародне значення, головним чином як середовища існування
водоплавних птахів, згідно прийнятих для Рамсарських угідь методик.
8. У Звіті не було згадано, що територія планованої діяльності значною мірою знаходиться в межах Азово-Чорноморського природного (міграційного) коридору, що є важливим елементом екологічної мережі України. При цьому у Звіті не оцінено, як вплине
діяльність планованої ВЕС на функціонування цього міграційного коридору».
На основі цього, ми просили призначити додаткові процедури оцінки впливу на довкілля, а саме на охоронювані в межах об’єкта Смарагдової мережі «Приазовський
НПП» види, на ВБУ міжнародного значення «Молочний лиман», на міграції птахів Азово-Чорноморським природним коридором. Або встановити для планованої діяльності
екологічні умови у Висновку з ОВД.
Департамент захисту довкілля Запорізької ОДА все ж видав позитивні висновки з ОВД
щодо розглянутих кейсів, проте використав у цих Висновках низку запропонованих
нами умов, зокрема:
«1.1 Під час виконання підготовчих і будівельних робіт:[…]
•• встановити ультразвукові прилади для відлякування птахів;
•• заборонити встановлення вітрогенераторів в межах меандрової ділянки р. Малий Утлюк (турбіни № 66, 69, 73, 76) – [для ВЕС «Зофія ІІІ»];
•• передбачити антиблікове покриття поверхні лопатей;
51 https://cutt.ly/Qbv4Xot
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1.2. Умови використання території та природних ресурсів під час провадження
планованої діяльності: […]
•• протягом перших 5 років експлуатації вітроенергетичних установок (ВЕУ) щорічно проводити технологічні відключення на період високої інтенсивності міграції птахів для зменшення негативного впливу на них;
•• для зменшення ймовірності загибелі кажанів забезпечити підвищення порогу
чутливості вітрових турбін до сили вітру із стандартних 3,5-4 м с д: 6 м/с вночі
у період найвищої активності кажанів на території планованої діяльності;
6. На суб’єкта господарювання покладається обов’язок із здійснення післяпроєктного моніторингу, а саме:
•• здійснювати сезонний моніторинг стану птахів і кажанів (зимівля, весняна та осіння міграція, гніздування) протягом 5 років після введення проекту в експлуатацію,
згідно Європейського законодавства та вимог щодо проведення моніторингу на
майданчиках вітроелектростанції. Докладний звіт про результати моніторингу, зроблені висновки та визначені заявником запобіжні заходи повинні бути представлені
на розгляд Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації протягом 2-х місяців з дня закінчення кожного річного моніторингу;
•• здійснювати дослідження стану орнітофауни за рекомендаціями Шотландського Фонду Природної Спадщини;»
Крім того, згадані Висновки з ОВД містять такі важливі абзаци:
«Якщо за результатами післяпроєктного моніторингу випливає, що негативний
вплив планованої діяльності на види тварин, які підлягають охороні (у тому числі
на птахів і кажанів) та рослин, перевищує вплив, очікуваний у звіті з оцінки впливу на довкілля, заявник застосовує за власний рахунок заходи, спрямовані на
зменшення, пом’якшення чи повне усунення цього негативного впливу. Необхідні
запобіжні заходи повинні бути визначені на основі результатів післяпроєктного
моніторингу та можуть включати тимчасове або постійне відключення вітрової
турбіни, внесення змін в структуру використання території, зміни в систему нічного
освітлення вітроелектростанції.
Примітка; якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності
на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під
час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки
впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню».
Однак, у висновках були і негативні моменти. Наприклад, в якості екологічної умови
провадження планованої діяльності було також вказано «встановити коробки для кажанів (монтуються на деревах або опорах) на ділянках, придатних для харчування та
переміщення, вздовж периметра території планованої діяльності». Хоча створення привабливих для кажанів об’єктів поблизу вітротурбін, що можуть вбити цих кажанів є негативним заходом, про що наша організація попередила в зауваженнях до Звітів з ОВД.
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Крім цього, у Висновках не було конкретизовано вимоги щодо особливостей проведення післяпроєктного моніторингу кажанів, хоча ми просили проводити їх згідно
стандартів Угоди, спрямованої на охорону популяцій кажанів в Європі (EUROBATs).
Також, було проігноровано пропозицію встановити екологічну умову по оцінці впливу
планованої діяльності на Азово-Чорноморський екологічний коридор, який функціонує відповідно до Закону України «Про екологічну мережу України», перед початком
будівельний робіт.
Тим не менш, згадані Висновки з ОВД можна вважати компромісним варіантом врахування пропозицій громадськості, хоч і з більшою підтримкою позиції суб’єкта господарювання.

2. Розчистка Басівкутського водосховища у Рівному52
Ця водойма, хоч і має повністю штучне походження, відіграє важливу екологічну
роль, оскільки є найбільшою в Рівному та його околицях (за даними Звіту з ОВД, її
площа становить 104 га, а об’єм води при нормальному підпірному рівні 1,926 млн
м3). У верхів’ї водосховища розташовані також десятки гектарів водно-болотних угідь,
які є важливими для низки видів птахів та риб.
Тому, нашою Українською природоохоронної групою було подане таке зауваження
щодо цього проєкту під час громадського обговорення Звіту з ОВД:
«1. Згідно супутникового знімку сервісу «Google Maps» верхів’ї Басівкутського водосховища (вище території планованої розчистки) знаходиться заболочена територія, площею бл. 70–80 га (див. рис. 1). У Звіті згадується, що на території планованої діяльності «відносно різноманітним видовим складом характеризується
болотна рослинність». Однак, зі Звіту неможливо достеменно зрозуміти, якого
впливу зазнає згаданий водно-болотний комплекс у верхів’ї водосховища. Враховуючи значну цінність водно-болотних угідь для місцевих та міграційних популяцій орнітофауни, вважаємо за необхідне передбачити заходи щодо уникнення
значного негативного впливу на гідрологічний режим, стан оселищ та видів водно-болотної території у верхів’ї Басівкутського водосховища (вище території провадження планованої діяльності)».
Для отримання інформації про реальний вплив на довкілля планованої діяльності ми
запропонували встановити такі екологічні умови щодо здійснення післяпроєктного
моніторингу при її провадження:
«1) перед початком провадження планованої діяльності, в т.ч. підготовчих робіт, розробити та погодити з Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської
ОДА план післяпроєктного моніторингу;
2) двічі на рік під час провадження планованої діяльності проводити із залученням
52 http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5326
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Рис. 9. Водно-болотні угіддя у верхів’ї Басівкутського водосховища
на супутниковому знімку «Google Maps»

фахових спеціалістів за профілем дослідження стану популяцій видів флори та
фауни у Басівкутському водосховищі та водно-болотній території у його верхів’ях
[рис. 9], зокрема дослідити:
•• Динаміку чисельності та стан популяцій риб та земноводних, які мешкають
у водосховищі;
•• Динаміку чисельності та стан популяцій водно-болотних птахів в районі водосховища;
•• Вплив розчистки річки на стан фіто- та зоопланктону в ній;
3) під час проведення робіт із розчистки водойми проводити щомісяця в районі водозливу водосховища замірювання вмісту зважених речовин та нафтопродуктів
у річковій воді».
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської ОДА видав позитивний Висновок з ОВД для цього проєкту, встановивши у ньому низку корисних для біорізноманіття екологічних умов, зокрема:
«1. Умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності: […]
•• заборонено проведення планованих робіт в період гніздування птахів;
•• на території планованої діяльності та в зоні її впливу забезпечити проведення
досліджень природних біотопів (оселищ), що підлягають збереженню, згідно
з додатком 1 Резолюції 4 Бернської конвенції про охорону дикої флори, фауни
та природних середовищ існування;
•• спланувати ділянки для розміщення гідровідвалів з максимальним збереженням прибережних фітоценозів;
•• будівельні, днопоглиблювальні роботи у водному об’єкті погодити з Управлінням Державного агентства рибного господарства у Рівненській області; […]
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6. [Умови щодо післяпроєктного моніторингу]:
•• здійснювати моніторинг рівня забруднення водного середовища на ділянках
проведення планованих робіт та після їх завершення за хімічними (розчинений кисень, хімічне та біохімічне споживання кисню, водневий показник, вміст
азоту і фосфору тощо), фізичними (прозорість, вміст суспензій та інших нерозчинних домішок, температура тощо), гідробіологічними (зміна видового складу
водної екосистеми, склад та середні кількісні показники: фіто-, зоопланктону,
та зообентосу), гідроморфологічними (кількісні показники об’єму води та динаміки наповнення водойми, швидкість течії, структура та субстрат ложа водосховища, структура берегів водосховища тощо) та специфічними показниками
(вміст зважених речовин, нафтопродуктів тощо) відповідно до вимог природоохоронного законодавства;
•• при умові встановлення факту перевищення будь-якого показника, що контролюється, вжити заходи для приведення технологічного процесу до штатного стану, забезпечити невідкладне інформування відповідних контролюючих
служб та вжити заходи відповідного реагування;
•• двічі на рік під час реалізації планованої діяльності проводити із залученням
фахових спеціалістів дослідження стану популяцій видів флори і фауни Басівкутського водосховища та водно-болотної території».
Як бачимо, Рівненська ОДА частково врахувала наші зауваження (щодо моніторингу
фіто- та зоопланктону та вмісту нафтопродуктів), а також додала низку інших важливих екологічних умов, зокрема врахувавши важливість водно-болотної території
у верхів’ях водосховища.
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Методологія виявлення та дослідження різних видів рослин та тварин, а також
типів природних оселищ є дуже специфічними; зазвичай потребують залучення
вузьких спеціалістів, правильного підбору сезону досліджень та використання
спеціалізованого обладнання. З огляду на це, спеціалістами з кожної із груп тварин, рослин та типів природних оселищ підготовлено окремі нариси по методиках
для окремих груп.
Крім того, нами підготовлена зведена таблиця виключних календарних періодів, в які
на території України можливим є виявлення кожного з видів Резолюції 6 Бернської
конвенції.

4.1. Ентомологічні дослідження
Кавурка В.В., Мартинов О.В.
Комахи – найбільший за кількістю видів клас тварин світової фауни та фауни нашої
країни, представники якого є надзвичайно важливим та невід’ємним компонентом
усіх екосистем, тому ентомологічні дослідження повинні бути одними із найголовніших під час оцінки впливу планованої діяльності на біорізноманіття, а особливо на
територіях, що стосуються мережі Емеральд (Смарагдової мережі) України.
На території нашої держави виявлений 51 вид із 99 видів комах, які включені у Додаток
до Резолюції № 6 Постійного комітету Бернської конвенції. Нижче поданий їхній список
у систематичному порядку, де види, які також занесені у нове видання Червоної книги
України (2021 р.), позначені зірочкою (*). Останніх нараховується 26.
Клас Insecta – Комахи
Підклас Pterygota – Комахи крилаті
Ряд Odonata – Бабки
Підряд Zygoptera – Бабки рівнокрилі
Родина Coenagrionidae – Стрілки
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) – стрілка прикрашена
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Підряд Anisoptera – Бабки рівнокрилі
Родина Gomphidae – Дідки
Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) – лінденія чотирилисткова
*Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – офіогомфус рогатий, або офіогомфус Цецилія
Родина Cordulegastridae – Кордулегастери
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 – кордулегастер балканський
Родина Libellulidae – Бабки справжні
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – білоноска болотна
Ряд Orthoptera – Прямокрилі
Підряд Ensifera – Прямокрилі довговусі
Родина Tettigoniidae – Коники справжні
Isophya stysi Čejchan, 1957 – кобилка Штиза, або ізофія Штиза
Pholidoptera transsylvanica (Fischer von Waldheim, 1853) – кущолюбка трансильванська
Підряд Caelifera – Прямокрилі коротковусі
Родина Acrididae – Саранові
Odontopodisma rubripes (Ramme, 1931) – кобилка червононога
Stenobothrus eurasius Zubovskii, 1898 – трав’янка євразійська
Ряд Coleoptera – Твердокрилі, або Жуки
Підряд Adephaga – Жуки хижі
Родина Rhysodidae – Ризодіди
*Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) – ризод борознистий
Родина Carabidae – Туруни
Carabus hampei Kuster, 1846 – турун Гампея
*Carabus hungaricus Fabricius, 1792 – турун угорський
Carabus variolosus Fabricius, 1787 – турун мінливий
Carabus zawadszkii Kraatz, 1854 – турун Завадського
Родина Dytiscidae – Плавунці
*Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 – плавунець широкий
*Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) – плавунець-поводень дволінійний
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Підряд Polyphaga – Жуки всеїдні
Родина Staphylinidae – Стафіліни, або жуки-хижаки
Oxyporus mannerheimii Gyllenhal, 1827 – оксіпорус Маннергейма
Родина Bolboceratidae – Больбоцератиди
*Bolbelasmus unicornis (Scrank, 1789) – больбелязм однорогий
Родина Lucanidae – Рогачі
*Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – жук-олень
Родина Scarabaeidae – Пластинчастовусі
*Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – жук-самітник
Родина Buprestidae – Златки
*Buprestis splendens (Fabricius, 1775) – златка блискуча
Родина Elateridae – Ковалики
Limoniscus violaceus (Müller, 1821) – ковалик фіолетовий
Родина Cucujidae – Плоскотілки
*Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – плоскотілка червона
Родина Melandryidae – Тінелюби
Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) – тіньолюб рудовусий
Родина Tenebrionidae – Чорнотілки
Probaticus subrugosus (Duftschmidt, 1812) – чорнотілка зморшкувата
Родина Boridae – Боріди
*Boros schneideri (Panzer, 1795) – борос Шнайдера
Родина Cerambycidae – Вусачі
*Pseudogaurotina excellens (Brancsik, 1874) – вусачик-несправжньогаурот чудовий,
або вусачик чудовий
*Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – вусач дубовий великий
*Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – вусач альпійський
*Phytoecia tigrina (Mulsant, 1851) – стеблівниця тигрова
*Morimus funereus (Mulsant, 1863) – морімус темний
Mesosa myops (Dalman, 1817) – вусач жовтоплямистий, або вусач окатий плямистий
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Ряд Lepidoptera – Лускокрилі
Родина Glyphipterigidae – Гліфіптерігіди
*Glyphipterix loricatella (Treitschke, 1833) – гліфіптерикс півниковий угорський
Родина Cossidae – Деревоточці
Paracossulus thrips (Hübner, 1818) – червиця трипс
Родина Pieridae – Білани
Leptidea morsei (Fenton, 1882) – білюшок Морзе
*Colias myrmidone (Esper, 1781) – жовтюх зіноватєвий
Родина Lycaenidae – Синявці
*Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) – дукачик Гелла, або дукачик блакитнуватий
Lycaena dispar (Haworth, 1802) – дукачик непарний
*Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) – синявець Бавій
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) – синявець Телей
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) – синявець Навситой, або синявець чорнуватий
*Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808) – синявець балканський, або синявець Ерос
Родина Nymphalidae – Сонцевики
*Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – прочанок Едип
Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) – сонцевик фау-біле
*Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – рябець Матурна
*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) – рябець Авринія
Родина Lasiocampidae – Коконопряди
*Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – коконопряд золотистий
Родина Erebidae – Еребіди
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – ведмедиця Гера, або ведмедиця чотирикрапкова
*Arytrura musculus (Menetries, 1859) – аритрура мишаста
Родина Noctuidae – Совки, або Нічниці
Xylomoia strix Mikkola, 1980 – ксиломоя стрікс
Gortyna borelii lunata (Freyer, 1839) – совка смовдева
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Серед зазначених у списку комах, є такі, що відомі з території України за поодинокими знахідками (Rhysodes sulcatus, Buprestis splendens, Phytoecia tigrina, Glyphipterix
loricatella, Limoniscus violaceus, Gortyna borelii lunata та ін.), що зустрічаються частіше, але їхнє поширення на території країни обмежене певними регіонами (Isophya
stysi та Pholidoptera transsylvanica відомі лише із Закарпаття, туруни Carabus hampei,
C. variolosus та C. zawadszkii – із Карпат, Leptidea morsei – із Карпат і Полісся,
Probaticus subrugosus та Pseudophilotes bavius – регіонів степової зони України тощо).
Є також види, які широко розповсюджені на теренах нашої держави та зустрічаються
ще досить часто у різних регіонах, наприклад, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Euplagia
quadripunctaria та ін.
Ентомологічні дослідження на території ОВД здебільшого оптимально проводити
в теплий період року, межі якого можуть дещо варіюють у залежності від погодних
умов та географічної широти регіону, але переважно охоплюють період із кінця березня до початку листопада, адже саме в цей період комахи проявляють свою найбільшу активність, і їх легше виявити. Однак, мають місце й виключення: наприклад,
деяких комах ксилофагів та ксиломіцетофагів (різні види вусачів, златок, коваликів
тощо), на різній стадії розвитку, можна виявити під корою, у трухлявій деревині, дуплах і т. д. протягом всього року. Комах амфібіонтів, наприклад, різні види бабок та
водні хижі жуки, у теплий період року можна виявити на стадії імаго (активні хижаки,
які здатні літати) і личинковій стадії (хижаки, які мешкають у різних типах водойм),
а у холодний період року у водоймах можна виявити деякі види бабок, що зимують
на стадії личинки, та водних жуків, що зимують на імагінальній стадії.
Під час планування досліджень комах із Додатка Резолюції № 6 Бернської конвенції, слід також враховувати біологічні (періоди льоту імаго, з якими рослинами вони
мають трофічні зв’язки, на якій стадії розвитку зимують тощо), екологічні (яким біотопам, стаціям, мікростаціям надають перевагу) та поведінкові особливості кожного
з досліджуваних видів, а також їх поширення на території України. Для цього слід,
у першу чергу, ознайомитися з наявними у науковій літературі даними по цих видах,
або можна скористатися електронними джерелами інформації у всесвітній мережі Інтернет, при цьому слід надавати перевагу спеціалізованим науковим ентомологічним
порталам, сайтам, електронним версіям наукових журналів тощо.
У зв’язку з тим, що комахи населяють різноманітні біотопи та ведуть різний спосіб
життя, і методи їх виявлення є дуже різноманітними та потребують використання спеціального ентомологічного обладнання. Нижче розглянуто основні із них для різних
екологічних груп комах.
Виявлення герпетобіонтів та комах, які мешкають на поверхні ґрунту та його верхніх шарах. До цієї екологічної групи належать, наприклад, туруни: Carabus hampei,
C. hungaricus, C. variolosus та C. zawadszkii.
Ґрунтові пастки широко використовуються для збирання комах, які пересуваються
поверхнею ґрунту (герпетобіонтів). У найпростішому вигляді це ямки та канавки для
лову комах. Ямки викопують прямокутної форми глибиною 30–35 см, розміром 25 на
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25, або краще – 50 на 50 см. Канавки копають тієї ж глибини, шириною 20–30 см і
довжиною, яка залежить від мети дослідження. На дно ямок і канавок часто кладуть
різні приманки або банки (пластикові стаканчики) з рідиною, яка містить консервант
(спирт, оцет, 4% розчин формаліну тощо).
Модифікацією ямок для лову комах є ґрунтові пастки у вигляді скляних банок, пластикових стаканчиків, циліндрів із жесті, які закопують так, щоб їхній верхній край знаходився на рівні ґрунту або трохи нижче. У них наливають фіксатор, найчастіше 4%
формалін. Такий різновид пасток називають пастками Барбера – за прізвищем автора, який вперше у 1931 р. опублікував результати дослідження членистоногих, які
були зібрані за допомогою пасток такого типу. Пастки перевіряють і чистять щодня,
а з формаліном – раз на 7–10 днів. Розміщують їх зазвичай в одну лінію або шаховим
порядком або у вигляді квадрата. Необхідно також попіклуватися про захист пасток
від дощу (накрити їх каменем, шматком деревини чи шиферу тощо, але так, щоб між
ними та поверхнею ґрунту залишалася щілина для вільного проникнення комах). Іноді на дно пасток кладуть приманку (варення, джем, шматочки м’яса, винний оцет,
патоку, заброджене пиво і т. п.).
У випадку збирання видів турунів, які потребують охорони, краще на дно ямок, канавок та посуду класти, якісь предмети (шматки дерева або зім’яті шматки картону чи
тканини, мох, лишайники тощо), під якими жуки, що потрапили в них, можуть сховатися до того часу, поки дослідники їх будуть перевіряти. У таких випадках перевірку
необхідно проводити не рідше одного разу на добу, а краще кілька разів на добу. У
такому випадку жуки залишаться живими і їх можна сфотографувати/ідентифікувати
та одразу повернути в природу.
Ручний збір. Герпетобіонтів, мешканців мохів, прикореневої частини рослин, коренів
і т. п. збирають розгрібаючи підстилку та ловлячи комах ексгаустером або пробіркою.
Можна також знімати підстилку і мох за допомогою туристичної розбірної лопатки, саперної лопати, скребка тощо. Потім зняті шари субстрату кладуть у поліетиленовий пакет. Принесені в лабораторію проби розбирають на шматку білого ватману або підносі
невеликими порціями. Для цього витрушують та постукують зрізаною ділянкою дерну
по розбірній поверхні. Дрібних комах, які при цьому випадають і вистрибують, швидко
збирають ексгаустером, а великих – руками та кладуть їх у морилки або пробірки.
Еклектори допомагають збирати комах на основі використання таксисів комах (найчастіше фототаксиса або термотаксиса). За їх допомогою можна встановити дати початку і кінця вильоту багатьох комах, наприклад, денних і нічних метеликів, деяких
жуків-фітофагів тощо. Нерідко фотоеклектори також використовують при виведенні
паразитів із комах-хазяїв у лабораторних умовах.
Найбільш проста конструкція польового фотоеклектора, схожого на будиночок, являє
собою рамку, на якій розміщують ящик із дво- або чотирискатним дахом (рис. 1). Ящик
зовні вкривають білою емалевою або масляною фарбою для запобігання сонячного
перегріву і пошкодження дощем, всередині – чорною масляною фарбою. Збоку або
зверху в ящику роблять отвір, в який вставляють скляну колбу або широку пробірку.
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Рис. 10. Різні конструкції польових фотоеклекторів (Фасулати, 1971)

Стінки посудини, які прилягають до фотоеклектора, слід огорнути зовні на 3–5 см
чорним папером, щоб комахи, які потрапили в посудину, не повертались назад у фотоеклектор. Виставляють фотоеклектор на ділянці, яка досліджується так, щоб бік із
посудиною був повернутий на північ, в іншому випадку посудина буде нагріватися, і
комахи залишать її або загинуть в ній.
Збір комах-гідробіонтів. Комах із Додатка до Резолюції № 6 Бернської конвенції
(Dytiscus latissimus, Graphoderus bilineatus, личинки всіх видів бабок), які мешкають у водному середовищі (гідробіонтів), можна виявити та зібрати за допомогою
круглого водного сачка, сачка Бальфура-Брауна, драги, сита тощо. Найпоширеніша
модель водного сачка схожа на звичайний ентомологічний сачок, але з обручем
меншого діаметра (не більше 25 см) і, головне, з товстою і міцною ручкою. Основа
мішка виготовляється із щільної тканини, а основна, робоча частина, його шиється
із тканини, яка пропускає воду – дрібні капронової сітки або газ-тканини. Через
цю тканину проціджується вода після витягування сачка з водойми. Обруч сачка
роблять із товстої проволоки діаметром 2,5–5 мм і прикріплюють до міцної палки,
довжиною 2–2,5 м.
Збір безхребетних тварин водними сачками проводять кількома методами. При проведенні зборів методом косіння сачок опускають у воду на потрібну глибину, так щоб
його отвір був перпендикулярний до поверхні води, і ведуть в бік, дещо нахиливши
обруч (плавно описують вісімки). Під час проведення загальних зборів водних комах
сачком деякий час проводять по підводних об’єктах (водоростях і макрофітах, корчах
і т. п.), після чого сачок витягують, рухаючи його на себе. Піднімати сачок над поверхнею води, до тих пір, доки вода не стекла із мішка сачка, неможна, бо це може
призвести до його поломки.
Під час збору з поверхні дна та у заростях макрофітів рухати сачок слід проти течії.
Рекомендується не проводити відбір на обраній трансекті за один прийом, краще
розбити на декілька, аби матеріал легше було виявити серед зібраних рослин та відібраного донного субстрату.
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Під час вибіркового лову водних комах, збір проводять таким чином: сачок опускають
у воду, підводять під комаху і піднімають вгору. Для того щоб сачок у воді рухався
швидше, його перевертають ребром і тільки поблизу від комахи повертають у нормальне положення.
Кількісні збори краще проводити за допомогою сачка Бальфаура-Брауна, що має
квадратну форму. Використання цього знаряддя лову дає також змогу розрахувати
щільність населення досліджуваних видів. Для кількісного обліку видів, що населяють товщу води та припеверхневу зону, роблять 100 подвійних помахів із вийманням
з сачка по мірі наповнення не більше ніж на третину, щоб не зіпсувати матеріал. У випадку збору матеріалу у межах виділених трансект, межі останніх варто маркувати
кілками або прапорцями.
Під час кількісного збору личинок і лялечок комарів рекомендується використовувати квадратний сачок із довжиною сторони 25 см. Повільне і рівномірне проведення
сачком протягом одного метра чотири рази надає відомості про кількість личинок і
лялечок на площі 1 м2.
Проби розбирають у кюветі з білим дном або на поліетиленовій клейонці світлого
кольору. Спочатку оглядають макрофіти, гілки та інші великі предмети, які потрапили в сачок, а потім поступово просіюють ґрунт. За відсутності можливості розібрати
пробу на місці, пробу розділяють на декілька порцій та складають в поліетиленові
пакети, для наступного опрацювання в лабораторних умовах.
У разі відлову імаго та личинок комах, що внесено до природоохоронних списків, їх
ідентифікують/фотографують та повертають назад до водойми, а інших комах та безхребетних, кладуть у баночки або пробірки з 96% спиртом або 4% формаліном. Морилки для заморювання водних комах використовувати не рекомендується, оскільки
в них разом з комахами потрапляє багато води, після чого комахи дуже деформуються, крила їхні злипаються, личинки загнивають і т. д.
Збір із попереднім скаламучуванням – найбільш ефективний метод для збору комах, які погано плавають на невеликих глибинах. Притиснувши до дна сачок нижче
за течією, ногою скаламучують донний субстрат вище сачка. Підняті у товщу води комахи потрапляють у сачок. На ділянках без течії, над дном, що скаламутити, роблять
рухи, що повторюють вісімку.
Для збору комах, які мешкають на рослинах, що плавають на поверхні води, необхідно їх занурити у воду і злегка струсонути. Комахи, які знаходяться на них, спливуть
на поверхню, після чого їх можна зібрати за допомогою сачка.
Для збирання перифітонних організмів, в тому числі і комах, часто використовується
скребок (рис. 11), який складається з округлої у верхній частині або повністю квадратної рамки із стороною 20–30 см, до нижнього краю якої кріпиться під кутом 45° заточена стальна пластинка (ніж) шириною 2–3 см. Рамку кріплять на палку довжиною
1–1,5 м. До рамки пришивають округлий на кінці мішок, який складається із щільної
міцної тканини для прикріплення до обруча і робочої частини з капронового газу №10.
76

Розділ 4. Методики дослідження обраних груп біорізноманіття

Рис. 11. Скребок (Голуб и др., 2012).

Для збору інтерстеціальних мешканців межі водного і наземного середовища використовують метод вихлюпування, який найбільш зручний на відкритих мілководдях. Руками або будь-якою посудиною воду вихлюпують на берег, після чого вимитих із ґрунту
комах збирають маленьким сачком, руками або пінцетом. На зарослих мілководдях слід
з коренем виривати рослини, які відразу оглядати на предмет наявності комах, а лише
потім переходити до вихлюпування, залишаючи рослини в зоні дослідження.
Значну ефективність для збору комах має метод огляду різних занурених у воду
субстратів.
Камені з тваринами збирають вручну на доступній глибині. Їх обережно відокремлюють від ґрунту, оскільки рухливі тварини швидко тікають, і поміщають у ємність
з водою. Каміння з ємності по одному ретельно оглядають, і всіх виявлених тварин
переносять у банку з фіксатором. Уважно досліджуються всі нарости, які можуть виявитися будиночками личинок волохокрильців або хірономід. Воду із ємності із рухливими тваринами, які залишили камені, профільтровують через сачок-промивалку
із газу № 23. Залишок із сачка переносять у банку з фіксатором. До кожної банки із
матеріалом кладуть етикетку.
Інші занурені у воду предмети слід оглянути у польових умовах, на поліетиленовій
клейонці світлого кольору. Необхідно відразу зібрати всіх видимих мешканців, а потім
продовжити огляд до повного обсихання, при цьому оглядати слід всі порожнини,
знімати кору, відокремлювати пазухи листя, розламувати субстрат у пошуках мінерів
(у рослин) або коменсалів (в губках).
Під час роботи з рослинами їх виривають з коренем, при цьому попередньо можна
зрізати ножицями надводну частину рослин (для напівзанурених). Ретельно також
оглядають кореневу систему, тому що тут можна знайти специфічних мешканців.
Для збирання комах, які активно плавають у товщі води (хижі жуки та клопи) використовуються пастки «типу верші», які виготовляються із пластикових пляшок
(рис. 12). Для цього від пластикової пляшки відрізають верхню третину і вставляють
горловиною всередину нижньої частини. Потім ці дві складові частини скріплюють
тугими металічними затискачами. На дно пастки можна покласти приманку (невеликі
шматочки м’яса, печінки, риби і т. д.). Комахи накопичуються в задній частині пастки.
Щоб дістати комах необхідно зняти металічні затискачі та витягти частину пастки
з горловини. Перед діставанням комах пляшку необхідно злегка струснути, щоб комахи не могли сховатися в приманці.
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Як правило, використовують 1,5–2 л пляшки, але для збору комах великого розміру,
таких як Dytiscus latissimus та інші, слід використовувати пляшки з діаметром горловини більше 3 см (5 л, пляшки для питної води). Слід зазначити, що всі водні жуки та
клопи дихають атмосферним киснем, тому у випадку вставлення таких пасток з весни
по осінь, у них варто залишати трохи повітря та перевіряти їх один-два рази на добу,
аби запобігти загибелі пійманих комах. Завжди слід відмічати на березі стрічкою або
буйком місце, де встановлена пастка чи закріплювати її мотузкою або проволокою.
Розташовувати пастку слід входом за течією, щоб, по-перше вона не забивалась,
а по-друге – щоб за течією поширювався запах приманки. Додаткова інформація про
методи збору амфібіонтів міститься у статті Архіпової та ін. (2018).

Рис. 12. Воронкова пастка (Рындевич, 2004): 1 – приманка; 2 – затискачі.

На обводнених сфагнових болотах для збору комах часто застосовують метод витоптування, коли колектор, витоптуючи мох, штучно створює наповнені водою мікропониження у сфагновому покриві. Комах, які накопичуються у результаті цього
в таких мікроводоймах, потім збирають невеликим сачком.
Для збору імаго ряду видів амфібіотичних комах з дерев та чагарників, що ростуть
вздовж води, також використовують метод струшування (див. нижче).
Збір хортобіонтів, тамнобіонтів і комах, які літають. Косіння повітряним сачком – один з класичних ентомологічних методів. У якості сітки повітряного сачка використовують газ-тканину або марлю. Обруч сачка кріпиться до міцної ручки
проволокою, товщина якої має бути 4–5 мм (рис. 13, 1-3). Для збору метеликів,
бабок та інших комах, які високо і швидко літають, використовують ручку довжиною
не менше одного метра і марлевий мішок, для інших (комах, які сидять на рослинах) – зручніше мати ручку сачка не більше 50 см завдовжки, діаметром біля 3 см
і капроновий мішок. Іноді використовують ручки, які складаються з кількох частин,
і які при потребі можна подовжувати або вкорочувати. За необхідності проведення
кількісних зборів косінням, сачком роблять 50–100 помахів по траві і молодим пагонам чагарників і дерев. Під час цього обруч сачка повинен рухатися за траєкторією, що повторює форму вісімки. Після серії помахів його розташовують вертикально
з невеликим нахилом або отвором мішка донизу так, щоб він звисав на обручі і не
дозволяв виповзати і вилітати комахам, які туди потрапили (рис. 4, 4), тобто перевертають обруч сачка на 180°.
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Рис. 13. Повітряний ентомологічний сачок (Горностаев, 1970; Козлов, Нинбург, 1971;
Ильинский, 1962): 1 – схема виготовлення повітряного сачка; 2 – способи кріплення обруча
сачка з проволоки до його ручки; 3 – правильна та неправильна форма ловчих мішків;
4 – послідовні етапи ловіння повітряним сачком.

Косіння доцільно проводити після висихання краплин роси або дощу та рухатися під
час цього проти сонця і вітру, тому що тінь може відлякувати комах, а вітер – вивертати
мішок. Дрібних комах в сачку ловлять за допомогою ексгаустера. Денним метеликам та
іншим великим комахам, які літають, спочатку складають крила, обережна тримаючи їх
за грудний відділ через тканину сачка, а потім перехопивши їх вільною рукою, кладуть
у спеціальний паперовий пакетик та переносять у морилку. Ручку сачка під час цього
найзручніше тримати під пахвою. Імаго видів, які потребують охорони, фотографують
так, щоб було видно їхні діагностичні ознаки, та відпускають у природу.
Зручним способом ручного збору комах, що сидять на суцвіттях, пагонах, листках є
струшування їх в порожню банку, морилку або сачок. Для цього потрібно обережно
підійти до рослини, підставити під об’єкт, який сидить на ній, банку (морилку, сачок),
обережно струхнути об’єкт, і відразу ж закрити банку (морилку) кришкою або загорнути сачок.
Для збору і дослідження населення комах травостою та поверхні ґрунту використовуються біоценометри. Особливо доцільно їх використовувати під час збирання і
кількісних обліків рухливих комах – коників, цикадок, клопів, метеликів, жуків і т. п.
79

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Біоценометри бувають різної конструкції, але всі вони влаштовані за одним принципом. Певну ділянку ґрунту площею в 1, 0,5 або 0,25 м2 накривають приладом, потім
з нього забирають всіх тварин, підраховують їх і перераховують на певну площу зазвичай на 1 м2.
Найчастіше використовується біоценометр з мішком (рис. 14). Основа його складається з квадратної рамки. Нижній край її гостро заточений, верхній – відігнутий назовні
кантом завширшки біля 1 см. Ззовні до біоценометра прикріплені ручки. Площа, яку
він покриває, складає 0,25 м2. Друга частина біоценометра – мішок довжиною 170 см
(залежить від зросту дослідника), без дна, діаметром трохи ширше рамки. Нижня половина мішка зшита із міцної тканини, верхня – із марлі.
Нижній край мішка містить резинку, яку одягають на верхню частину рамки, вище ручок,
під кантом. Потім мішок перев’язують шнурком посеред, де тканина зшита з марлею. У такому вигляді біоценометр накидають на ділянку поверхні, яку досліджують. Дослідник
просовує у верхню частину мішка голову і руки (резинка затягує його на рівні грудей або
попереку), потім відв’язує шнурок, який перехоплює біоценометр, і опиняється у біоценометрі. Дослідник під час цього повинен мати все необхідне для збору тварин: морилку,
пінцет, пробірки, пензлик тощо. Спочатку виловлюють із біоценометра комах, які літають,
потім збирають їх із рослин і поверхні ґрунту. Після цього обрізають навколо біоценометра землю, знімають біоценометр і продовжують досліджувати ділянку.

Рис. 14. Біоценометр Конакова-Онісімової (Фасулати, 1971)
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Зрізану траву переносять в банки або мішечки для детального наступного дослідження в лабораторії. Комах, які знайдені біля коренів рослин, збирають в окремі
пробірки; викопують дерен і складають також в банку або мішечок для детального
вивчення. Потім приступають до пошуку тварин у ґрунті.
Пастки Меріке є малопоширеним, але ефективним методом збору комах. Ці пастки спрямовані на збір широко спектру комах, однак переважно антофільних. Пастка
Меріке являє собою тарілку, переважно жовтого кольору, до якої налито мильний
розчин, аби зменшити поверхневий натяг води. Пастки можна розміщувати як на поверхні ґрунту, так і на деревах, кущах тощо. Літаючі комахи, приваблені яскравим
забарвленням, або ті що залізли на до тарілки, пересуваючись поверхнею субстрату
на який встановлено пастку, тонуть у розчині. Вкрай важливо перевіряти такі пастки
декілька разів на добу аби матеріал, що потрапив до пастки не почав розкладатися.
Деякі дослідники наповнюють пастки 4% розчином формаліну, що запобігає швидкому псуванню матеріалу. Також часті перевірки вмісту пасток із мильним розчином
можуть запобігти гибелі у них видів, що внесено до охоронних списків. Підчас огляду
пасток усю рідину з пастки зливаюсь через газ-тканину, а все що залишилося на тканині розкладають на ватні матрацики або кладуть до пробірок із спиртом чи іншою
фіксуючою рідиною.
Пастка Малеза була запропонована шведським ентомологом Р. Малезом у 1937 році.
Принцип її роботи ґрунтується на прояві негативного геотаксиса у комах, коли вони
зіштовхуються з будь-якою перепоною (вертикальною площею) і позитивним фототаксисом, який характерний для багатьох із них. Пастка найбільш ефективна для збору
деяких Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera та Homoptera.
Широко використовуються пастки Малеза у вигляді палатки (рис. 15). Принцип її
функціонування полягає в наступному. Комахи випадково залітають у палатку, контактують з її стінками, рухаються вгору і концентруються у найвищій точці конструкції, проникають крізь конусоподібний рукав у посудину. Щоб підвищити ефективність
пастки її слід розміщувати так, щоб посудина знаходилася із південного боку. Вибирати комах краще всього щоденно ввечері перед заходом сонця або відразу після
нього, коли денні комахи вже не будуть потрапляти в пастку.
Віконні пастки придатні для збору комах, які літають, як ґрунтового, так і трав’яного
та чагарникового ярусів, а також підліска. Вони являють собою ємність з фіксатором
(1–2% розчином формаліну) і закріплене у вертикальному положенні віконне скло
або шматок прозорого пластику (рис. 16). Комаха, яка летить, вдаряється у прозору
перепону і падає вниз. Іноді також використовують пастки у вигляді липких щитів або
скла, яке змащене клеєм. Якщо скло торкається дна коритця і розташовується так, що
один його бік повернутий до одного біотопу, а інший – до іншого, то можна порівняти
видовий склад комах цих двох біотопів.
Світлові пастки призначені для збору нічних комах (метеликів, жуків, перетинчастокрилих, сітчастокрилих, волохокрильців, клопів тощо), але іноді на світло лампи прилітають також денні види. У якості джерела світла найчастіше використовують ДРВ
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Рис. 15. Пастка Малеза у вигляді палатки (Голуб и др., 2012): А – розмір і форма частин, з
яких вона складається; Б – схема з’єднання складових частин; В – пастка у зібраному вигляді
(1, 2 – опори); Г – схема з’єднання пастки із посудиною з фіксатором (3 – конусоподібний
рукав; 4 – посудина; 5 – проволока, якою кріпиться посудина)

Рис. 16. Схема будови віконної пастки (Дунаев, 1997): 1 – віконне скло;
2 – дерев’яні кріплення; 3 – коритце; 4 – рівень рідини-фіксатора
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Рис. 17. Схеми розташування екранів та відбивачів під час збору комах
на світлові пастки (Koch, 1991)

та ДРЛ лампи потужністю від 125 до 1000 Вт, а також УФ лампи. Під час такого лову
комах, досліднику варто працювати у затемнених окулярах або намагатися уникати потрапляння в очі прямих променів цього джерела світла. Розташовувати лампи потрібно
на висоті 1–1,5 м та розвісити за ними вертикальний екран із білої тканини площею
1–1,5 м2. Доцільно також на землю, біля екрана, покласти ще 1–2 шматки тканини
біло-го кольору. Правильне розміщення ламп та екранів зображено на рис. 17.
Успіх збору на світло залежить від багатьох чинників, одним із яких є погодні умови
(найкращою для цього вважається тепла й хмарна ніч). Негативно впливає наявність
інші джерел світла, які розташовуються неподалік. Зона дії світлопастки повинна має
бути спрямована на схід.
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Для кількісних підрахунків і вивчення динаміки льоту зручно збирати всіх комах,
які прилетіли на екран протягом кожної півгодини і після заморювання їх складати
в банку або коробку, проклавши цей збір попередньо зверху шаром фільтрувального
паперу і вати, а потім верхнім шаром на нього розкладають збори наступної півгодини і т. д. Кожен шар має містити власну етикетку.
Багато видів комах збирають із використанням приманок із сильним запахом. Так, наприклад, для збирання деяких нічних метеликів використовують ємності із сумішшю
патоки, меду і пива, зверху накривши їх марлею, що запобігає псуванню метеликів
в результаті їх намокання або розвішують змочені в цій рідині ганчірки на стовбури
та гілки дерев. Іноді такі пастки використовують для дослідження динаміки льоту.
Мертвоїдів, турунів, стафілінів і мух приваблює гниле м’ясо, трупи птахів і гризунів, які
можна розміщувати в циліндрах, на металевому піддоні або листі фанери.

Рис. 18. Методи збору комах-дендробіонтів: 1, 2 – струшування комах із гілок (Koch, 1991);
3 – розміщення ловчих поясів на деревах (Козлов, Нинбург, 1971)
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Копрофільні комахи летять на фекалії великої рогатої хужоби, собак тощо. Дослідження таких субстратів слід проводити уважно та обережно, тому що дрібні жуки швидко
й спритно переміщуються у пророблених ними ходах. Комах ловлять пінцетом, і переносять до пробірок. Після цього паличкою, ножем або лопаткою обережно знімають
верхній шар субстрату і досліджують більш глибокі ділянки навіть до 5–10 см у глиб
ґрунту під фекаліями.
Комах-міцетофагів (жуків та двокрилих різних родин) приваблюють плодовими тілами грибів, зрілими і підсохлими плазмодіями слизовиків.
Збір дендробіонтів. Для збору комах-дендробіонтів часто використовується струшування їх на тканину або поліетиленову клейонку. Під деревом або чагарником розкладають білу тканину (клейонку) або прикріплюють її до каркаса у вигляді парасолі,
яка складається, та розміщують під гілкою, яку трусять рукою або б’ють по ній палкою
(рис. 18, 1-2). Комах, які після цього впали збирають з тканини (клейонки) за допомогою ексгаустера, пінцета або руками.
Ефективним методом збору дендробіонтів є дослідження підкорової зони дерев.
Після виявлення мертвого дерева або пня, обережно відділяють шматки кори, оглядають внутрішню її поверхню і стовбур. Знайдених комах збирають ексгаустером або
пінцетом у пробірки або морилки.
Застосовують також виведення комах із заселених ними гілок, стовбурів і коренів
дерев у лабораторних умовах.
Комах-дендробіонтів також збирають за допомогою ловчих поясів (рис. 18, 3), які
роблять із ганчірок або мішковини, обв’язуючи ними ділянку стовбура дерева, яку
попередньо змащують глиною, щоб замазати щілини, куди можуть сховатися комахи.
Огляд таких штучних сховків звичайно проводять раз на тиждень.
Опрацювання зібраного ентомологічного матеріалу. Дуже важливо не лише зібрати ентомологічний матеріал, а й правильно його опрацювати та зберегти так, щоб він
не втратив своєї наукової цінності і його можна було б використати для майбутніх
досліджень. Методи фіксації та зберігання ентомологічного матеріалу докладно описані у спеціальній ентомологічній літературі, їх огляд не входить до завдань цього
посібника і ознайомитися з ними дослідник може самостійно у відповідній літературі.
Слід наголосити, що види комах, які потребують охорони, збирати для колекцій заборонено. Більшість цих видів дослідник-ентомолог може ідентифікувати у польових умовах, зробити фотофіксацію екземплярів, які були зловлені, записати дані про
місце та час їхньої зустрічі в польовий щоденник та повернути комах у природу. За
бажанням, фото комах після цього можна розмістити на порталах із дослідження та
збору даних про біорізноманіття, наприклад, таких як UkrBIN або iNaturalist. Інформація щодо поширення цих видів вкрай важлива спеціалістам по відповідних групах,
перш за все для складання карт поширення та поточнення біотопічних преференцій
цих видів у межах України.
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4.2. Методи дослідження видового складу риб
Куцоконь Ю.К.
Для виявлення видів риб як занесених до Резолюції 6, так і всіх інших видів на територіях Смарагдової мережі, що мають водойми, необхідно застосовувати різноманітні
знаряддя лову. При цьому слід пам’ятати, що на певні знаряддя (волоки, ставні сітки)
необхідна наявність дозволів від відповідних державних структур. Більшість методів
використовуються під час теплого сезону, оскільки взимку риби переважно перебувають на глибоких місцях і є неактивними. Тому достовірнішими стосовно кількості
виявлених видів будуть вважатися дослідження проведені влітку або восени. Весною
ж на багатьох водоймах є нерестова заборона не лише лову, але й перебування на
водоймах, наприклад, на човнах.
На різних типах водойм використовують різні знаряддя. Так, на водосховищах і великих рівнинних річках дослідження проводять як пасивними знаряддями (ставні сітки
з різними вічками), так і активними (волоки, малькові волокуші). Найпоширеніша модель малькової волокуші – довжина 7 – 10 м, висота близько 1 м, вічко 0,5 см. Застосовується в основному в прибережній смузі, незважаючи на свою назву, дозволяє
виявляти не лише молодь риб, але й дорослих особин, переважно дрібних розмірів
(Глотова та ін., 2012). Однак, для виявлення риб, молодь і дорослі яких перебувають
весь час на відкритій воді (наприклад, чехоня), необхідно застосовувати ставні сітки
з різним кроком вічка, десь від 5 до 1 см. Для виявлення придонних видів, що живуть
на середині річки (різні види йоржів), треба застосовувати придонні ставні сітки. Існує
ще багато типів знарядь для різноманітних потреб, наприклад дослідження личинок
риб у товщі води за допомогою планктонних конічних сіток, мальків та личинок волокушами із млинового газу тощо (Методи…, 2006).
Для малих водойм, де неможливе використання малькових волоків та, тим паче,
ставних сіток через їхні невеликі розміри, нерівний характер дна, мулисте дно, засмічене впалими деревами русло, у багатьох країнах переважно застосовують методи
електричного лову. Однак в Україні ці методи є забороненими. Тому для виявлення
риб можна використовувати підсаки для лову живця, з невеликим вічком приблизно 0,5 см і обов’язково з твердим обідком (Романь, 2016). Риб ловлять, заганяючи
до підсаки, у прибережній смузі, серед рослин, на течії, серед каміння тощо. Таким
чином, можна виявити риб практично в будь-яких невеликих та хоча б при березі
неглибоких стоячих водоймах, малих річках, струмках тощо. Ще одним позитивним
моментом цього методу є те, що риба здобувається у невеликих кількостях і може
бути випущеною в практично неушкодженому стані після визначення видової належності та вимірювання довжини. Однак, дане знаряддя неефективне для виявлення
видів, що тримаються далеко від берега або на глибині (Романь, 2016). Також менш
ефективне для великих і середніх річок. З іншого боку, такими підсаками добре виявляться деякі види, занесені до Резолюції 6 і які майже не реєструються в промислових знаряддях (ставні сітки) та інших, загально прийнятих для цих водойм знаряддях
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(волоки, малькові волокуші). До таких видів належать щипавки звичайна та північна,
гірчак європейський, в’юн звичайний, мересниця озерна, деякі інші.
Додатком до будь-яких з вищеописаних методів можуть бути любительські знаряддя
лову, що в сукупності з сітковими дозволяють виявити максимальну кількість видів
риб. Ще одним методом є дослідження живлення хижих риб, у шлунках яких можуть
бути знайдені рідкісні види риб, або й ті, що живуть у важкодоступних місцях. Так,
використання різноманітних знарядь дозволило виявити на водоймах Ржищівської
ОТГ 49 видів риб, при цьому кожен з методів (ставні сітки, малькові волокуші, підсаки,
вудки, дослідження живлення) виявляв деякі види, не зафіксовані іншими (Куцоконь
та ін., 2021; Куцоконь, Діденко, 2021; Причепа, 2021).
Для деяких видів, зокрема й занесених до Резолюції 6, існує проблема їхнього виявлення стандартними методами через специфічність місць їхнього перебування. Частину з них можна зафіксувати, використавши підсаку на живця чи вудки, як зазначалося вище. Однак, наприклад, міноги можуть бути зловлені даними методами тільки
епізодично і тільки в дорослому стані. Місцеві жителі на Поліссі здобувають личинок
міноги української, піскорийок, у товстому шарі грубого намулу за допомогою грабельок для копання картоплі.
Для мігруючих видів необхідно також враховувати сезонну динаміку перебування
в певних місцях та відповідно можливості виявлення їх там. До цих видів належать
різні шемаї, оселедці роду Alosa.
Отримані дані необхідно добре задокументувати для подальшого використання.
Необхідно зазначити дату, місце, водойму, виявлені види та їх кількість, довжини
особин, інші характеристики та географічні координати за наявності. Знайдених
снулих особин можна заморозити чи зафіксувати у 4-% водному розчині формальдегіду або в етиловому спирті, у гіршому випадку – в горілці або засолити. Якщо
видова ідентифікація була здійснена не спеціалістом, таких риб краще принаймні
сфотографувати в гарній якості, щоб було видно розправлені плавці, кількість рядів
лусок тощо.
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4.3. Методи дослідження видового складу амфібій
та рептилій (Резолюція №6)
Некрасова О.Д., Марущак О.Ю.
Амфібії та рептилії є групами нижчих хребетних тварин, які не є об`єктами промислового вилову, а відтак їх реєстрація і визначення утруднюється, оскільки знайти їх можна
здебільшого випадково майже виключно в характерних для них біотопах, певний час
доби та сезон. Також часто їх можна зареєструвати на антропогенно змінених територіях, де вони часто потрапляють в елементи людських споруд, опиняючись у пастці.
Найчастіше амфібій та рептилій можна реєструвати, починаючи з ранньої весни, коли
вони виходять для прогріву після зимівлі в сезон парування, і аж до пізньої осені, коли
окремі особини виходять зі сховків для прогріву. Характерними місцями знахідок під
час сезону розмноження для амфібій є різноманітні водойми (канали, калюжі, озера,
ставки, потічки, болота, затоплені водою автомобільні колії, стариці, тощо), які ці тварини використовують для відкладання ікри. Характерними особливостями реєстрації є
також можливість визначити присутність виду за аудіальними сигналами (вокалізацією) самців. У випадку рептилій більш характерними точками реєстрації є відкриті галявини, узлісся, екотони (прикордонні ділянки між різними біотопами), де ці тварини
прогріваються та найчастіше спаровуються. Надалі протягом року випадки виявлення
цих тварин носять більш спорадичний характер, від поодиноких особин збитих на автомобільних шляхах до окремих зустрічей в типових місцях їх мешкання (лісах, болотах,
поблизу озер тощо). Невелика кількість цих тварин, занесених до Резолюції 6 Бернської
Конвенції, а також наявність характерних добре помітних неозброєним оком морфологічних особливостей, надає можливість створення індивідуальних методик первинного
визначення цих тварин навіть людьми, які не є фахівцями. Зрозуміло, що для більш глибокого та точного аналізу складу батрахо- та герпетофауни потрібна участь відповідних фахівців-зоологів, проте викориистання нижченаведених методик дозволить більш
повно оцінити видовий склад, а подекуди і зробити внески в дослідження чисельності,
екології та фенології цих груп хребетних.
Хвостаті земноводні
Тритон карпатський (Lissotriton montandoni). Вид трапляється на території Українських Карпат в межах Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської
областей на висоті 400-900 м над рівнем моря. Це невеликі тварини довжиною
7-8 см з хвостом. Забарвлення досить мінливе, з характерними коричнево-оливковими світлими тонами, темними крапками по боках, світлою смугою вздовж спини
та однотонним помаранчевим черевом без плям. У період розмноження у самців забарвлення верхньої частини хвоста темне, задні лапи та клоакальні припухлості майже чорні, в той час як у самиць – жовті. На відміну від інших видів тритонів, під час
розмноження гребінь не розвивається, а на хвості з`являється ниткоподібний відросток, який значно зменшується при виході тварин на сушу. Поверхня шкіри гладенька.
Карпатського тритона можна знайти в гірських лісах вздовж в гірських потічках та
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річках, також на полонинах у калюжах та заводях біля гірських джерел. На суші тритона можна знайти у добре зволожених місцях проживання (озерах, струмках, придорожних канавах та залитих водою коліях, залишених транспортом на грунтових
дорогах. На суші тритони ховаються у купах листя, стовбурах дерев, що впали, моху,
корчах, трухлявих пнях, під корою дерев, між камінням, в норах та порожнинах грунту, де і відбувається зимівля. Початок весняної активності багато в чому залежить
від висоти розташування місць проживання над рівнем моря і конкретних погодних
умов і найчастіше в більш низинних районах припадає на березень – квітень, вище
в горах – на травень або навіть початок червня. Після завершення зимівлі тритони
прямують до водойм для нересту. В цей час вони активні в темний час доби і часто
гинуть під колесами автотранспорту. Також під час нерестових міграцій до водойм
зі стоячою або напівпроточною водою тварини потрапляють в пастку до колодязів,
канав, гідротехнічних споруд, де їх легко знайти, оскільки самостійно вибратися з них
вони не здатні. Активність триває до жовтня, а в окремих випадках і до листопада
(Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес,
1998; Кузьмин, 2012; Писанець, 2007; Писанець, 2014 а). Часто їх можна побачити
у водоймах з прозорою незбуреною водою неозброєним оком, а також ці тварини
можуть зрідка потрапляти до сіток та сачків рибалок. Цей вид тритонів внесено до
списку тварин Червоної книги України (Червона книга…, 2009). Для оцінки чисельності та загального стану популяцій необхідне проведення досліджень кваліфікованих
експертів-зоологів.
Тритон гребінчастий (Triturus cristatus). Найбільший вид тритонів фауни України. Розмір дорослих особин з хвостом сягає 11-13 см. Загальний фон забарвлення темний,
коричнево-чорний. Характерною ознакою є грубозерниста (на череві гладенька) шкіра, а також яскраве помаранчево-жовте черево з великими, добре помітними чорними плямами. В шлюбний період у самців на верхній стороні тіла розвивається добре
помітний неозброєним оком зубчастий гребінь, що тягнеться від голови до основи
хвостової частини, де він переривається і потім продовжується на обох зверху і знизу
хвоста. Після закінчення шлюбного сезону гребінь у самців зменшується в розмірах,
але не зникає зовсім і його все ще можна розгледіти. Ці тритони приурочені до лісових та лісостепових ділянок. Розповсюджений на Поліссі, Лісостепу, а вздовж долин
річок може заходити і в степову зону. В передгір’ях Закарпаття, і Карпат його реєстрували на висотах до 1450 м. Після зимівлі тварин можна помітити в канавах, невеликих озерцях, болотах та ставках з проточною або слабопроточною водою. Часто
їх реєструють в коліях від машин та придорожних канавах, що заповнюються талим
водами навесні. В цих водоймах тритони нерестують, і часто залишаються в них до
осені. Під час сезонних міграцій для нересту тритони нерідко гинуть під колесами
автомобільного транспорту. Часто ці тварини потрапляють на гачок рибалок, оскільки полюють на безхребетних, і в тому числі черв`яків, які використовуються в якості наживки. Пізніше, після закінчення сезону розмноження, тритонів можна зустріти
в зволожених сховках на суходолі: під гнилими пнями, корчами, купами каміння та ін.
Зимують гребінчасті тритони в порожнинах грунту, норах, трухлих стовбурах дерев,
можуть залазити в погреби та гідротехнічні споруди, колодязі, ями тощо (Банников и
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др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес, 1998; Кузьмин, 2012; Писанець, 2007; Писанець, 2014 а). Цей вид тритонів внесено до списку
тварин Червоної книги України (Некрасова та ін., 2019). Для оцінки чисельності та
загального стану популяцій необхідне проведення досліджень кваліфікованих експертів-зоологів.
Тритон дунайський (Triturus dobrogicus). Ці тритони, загальною довжиною 11-12 см
відрізняються від інших видів тритонів фауни України подовженим тулубом. Мешкають на рівнинних масивах вздовж р. Дунай на території Закарпаття, а також Одеської
області. Є окремі свідчення про їх знахідки на території Херсонської області. Теоретично можуть траплятися і на території Миколаївщини. Загальний фон тіла темнокоричневий з невеликими круглими чорними плямами. На нижньому боці тулуба є
дрібні світлі цятки неправильної форми, які є і на нижній частині голови. З боків середини хвоста проходить біло-блакитна смуга. Черево червоно-оранжеве з темними
плямами. У самців в період розмноження розвивається спинний гребінь, який переривається біля основи хвоста. Вид населяє слабопроточні водойми заплавних лісів,
заливних луків та болотистих ділянок, канали та тимчасові водойми. Пробудження
після зимової сплячки відбувається в березні-квітні. Приблизно до початку липня тритони знаходяться в водоймах, які покидають у другій половині літа. На суші тритони
шукають зимові укриття і можуть бути знайдені у купах листя, стовбурах дерев, що
впали, моху, корчах, трухлявих пнях, під корою дерев, між камінням, в норах та порожнинах грунту, де і відбувається зимівля (Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999;
Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес, 1998; Кузьмин, 2012; Писанець, 2007;
Писанець, 2014 а). Часто під час таких міграцій може потрапляти в пастки (колодязі,
ями, канави), в яких його при регулярній перевірці можна знайти. Попадають на гачки рибалок час від часу, полюючи на черв`яків. Цей вид тритонів внесено до списку
тварин Червоної книги України (Червона книга…, 2009). Для оцінки чисельності та
загального стану популяцій необхідне проведення досліджень кваліфікованих експертів-зоологів.
Тритон Кареліна (Triturus karelinii). В межах України тритони цього виду трапляються
виключно в залісненій частині Кримського півострова, від Севастополя на заході до
Алушти на сході, на північ – приблизно до Сімферополя. Тритон за розмірами схожий
на гребінчастого, маючи загальну довжину тіла з хвостом близько 12-13 см. Хвіст
з боків сплощений, а спинний гребінь самців в період розмноження не такий високий,
як у гребінчастого тритона. Та частина гребеня, що переривається при переході тулуба у хвіст, виражена нечітко, тому може складатися враження, що гребінь цілісний.
Забарвлення тіла має темно-коричневий або до темно-охряний фон з темними плямами. Черево помаранчево-жовте з темними плямами, горло жовте, шкіра грубозерниста. Початок активності після зимівлі припадає на квітень (в теплі роки з ранньою
весною – березень) і припадає на сезон нересту, який триває до кінця травня – липня.
Тритони населяють тимчасові або постійні стоячі і слабопроточні водойми. В період розмноження самці мають добре виражений спинний гребінь. В цей час активні
вдень. Після сезону розмноження переходять на сушу, де їх можна зустріти під корою впалих дерев, в трухлявих пнях, нагромадженнях каміння та листя, в норах та
91

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

порожнинах у грунті (Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань,
1980; Куриленко, Вервес, 1998; Кузьмин, 2012; Писанець, 2007; Писанець, 2014 а).
В цей час тритони можуть мігрувати в пошуках місць для зимівлі і часто гинуть під
колесами автомобілів. Подекуди тварини потрапляють в пастку до колодязів, канав,
гідротехнічних споруд, де і лишаються без можливості вибратися. Завдяки регулярній
перевірці таких місць, тварин можна легко виявити і заодно врятувати. Поза сезоном розмноження активні переважно після заходу сонця, коли і відбувається міграція. Часто можуть потрапляти на гачок рибалок. Цей вид тритонів внесено до списку
тварин Червоної книги України (Червона книга…, 2009). Для оцінки чисельності та
загального стану популяцій необхідне проведення досліджень кваліфікованих експертів-зоологів.
Безхвості земноводні
Кумка червоночерева (Bombina bombina). Червоночерева кумка є невеликою безхвостою амфібією, що населяє мілководні водойми зі стоячою або слабопроточною
водою: озера, ставки, придорожні канави та великі калюжі, канали, болота тощо. Виявляється візуально, починаючи з квітня (а у разі ранньої весни і з березня) протягом усього року аж до вересня (у разі теплого року і до жовтня). Розповсюджена
по всій території України, окрім гірських районів Закарпаття та Передкарпаття, де
може утворювати гібриди з іншим схожим видом – кумкою жовточеревою. Характерною ознакою є наявність червоних/оранжевих плям різної форми на череві. Тварина
демонструє їх, вигинаючись, під час небезпеки. Важливо пам`ятати, що тварина має
отруту, яка не є смертельною для людини, проте викликає неприємне свербіння у разі
потрапляння на слизові оболонки, тому до рук зайвий раз тварину краще не брати.
В березні-квітні/травні виявляється під час нересту, у великих скупченнях інколи до
кількох десятків особин. В цей час (а інколи і спорадично протягом усього літа) підтвердження наявності виду найлегше виконати за реєстрацією акустичних сигналів,
які вдають самці, створюючи доволі гучні звуки «кум-кум-кум», які чутно на відстані
кількох десятків, а подекуди і сотень метрів, і завдяки яким тварина і отримала свою
народну назву – кумка (Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань,
1980; Куриленко, Вервес, 1998; Кузьмин, 2012; Писанець, 2007; Писанець, 2014 б).
Тварин періодично виявляють збитими на дорогах, а також в старих гідротехнічних
спорудах, ямах, тощо, куди вони падають під час сезонних міграцій для розмноження або в молодому віці під час метаморфозу. Інколи їх виявляють в таких низинах,
а також в погребах восени, куди тварини прямують у пошуках підходящого місця
для зимівлі. Тварин також легко можна виявити, посвітивши на них ліхтариком після
заходу сонця в темний час доби, коли розпочинається пік їх добової активності. Для
оцінки чисельності та загального стану популяцій необхідне проведення досліджень
кваліфікованих експертів-зоологів.
Кумка жовточерева (Bombina variegata). Жовточерева кумка є невеликою безхвостою амфібією, що населяє мілководні водойми з слабопроточною водою: озера, ставки, придорожні канави та великі калюжі, канали, болота тощо на території Українських Карпат, а також гірських районів Передкарпаття та Закарпаття. Виявляється
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візуально, починаючи з квітня (а у разі ранньої весни і з березня) протягом усього
року аж до вересня (у разі теплого року і до жовтня). Може утворювати гібриди
з іншим схожим видом – кумкою червоночеревою. Характерною ознакою є наявність
жовтих плям різної форми на череві, які зазвичай зливаються в одну велику пляму,
що займає близько 70% черевця. Тварина демонструє їх, вигинаючись, під час небезпеки. Важливо пам`ятати, що тварина має отруту, яка не є смертельною для людини,
проте викликає неприємне свербіння у разі потрапляння на слизові оболонки, тому
до рук зайвий раз тварину краще не брати. Самці під час весняного нересту видають характерні акустичні сигнали схожі на звук «кум-кум-кум», завдяки чому вид і
отримав свою українську назву – кумка. Переважно їх можна помітити на узбережжі
мілких водойм під час прогріву у першій половині дня, іншу частину доби тварини
проводять ховаючись поміж водною рослинністю (Банников и др., 1977; Загороднюк,
1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес, 1998; Кузьмин, 2012; Писанець,
2007; Писанець, 2014 б). Тварин також легко можна виявити, посвітивши на них ліхтариком після заходу сонця в темний час доби, коли розпочинається пік їх добової
активності. Тварин періодично виявляють збитими на дорогах, а також в старих гідротехнічних спорудах, ямах, тощо, куди вони падають під час сезонних міграцій для
розмноження або в молодому віці під час метаморфозу. Інколи їх виявляють в таких
низинах, а також в погребах восени, куди тварини прямують у пошуках підходящого
місця для зимівлі. Часто ховаються між камінням вздовж берегів невеликих гірських
річок та струмків, або вздовж заводей чи рукавів великих річок з несильною або відсутньою течією. Цей вид занесено до списку тварин Червоної книги України (Червона
книга…, 2009). Для оцінки чисельності та загального стану популяцій необхідне проведення досліджень кваліфікованих експертів-зоологів.
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Плазуни
Черепаха болотяна (Emys orbicularis). Найчастіше черепах можна виявити, починаючи з квітня (а у разі ранньої весни і з березня) протягом усього року аж до вересня
(у разі теплого року і до жовтня). Характерними місцями виявлення є різноманітні
водні об`єкти по всій території України, достатньо глибокі, щоб надати безпечні місця
для зимівлі (озера, річки, канали, ставки, болота тощо). Зимують, закопуючись у мул
на дні водойм. Зазвичай ті тварини, що опинилися в занадто мілководних водоймах,
а також слабкі або хворі тварини помирають під час зимівлі і їх тіла можна помітити
у воді після сходу криги. Надалі живі тварини найчастіше і найлегше виявляються
візуально у першій половині дня (в сонячну погоду) з відстані в місцях прогріву. Такими місцями можуть служити береги водойм, прибережне каміння, стовбури упалих у воду дерев, частини вищої водної рослинності, тощо. Черепахи мають добрий
зір, тому за перших же ознак потенційної небезпеки швидко пірнають у воду з місця
прогріву. В таких місцях черепах можна виявляти протягом року. Оскільки черепаха
болотяна є єдиним аборигенним видом черепах на території України, переплутати її
з іншим видом неможливо. Єдиним видом (інтродукованим через безвідповідальне
ставлення тераріумістів-любителів), з яким можна переплутати болотяну – це червоновуха черепаха (Trachemys scripta). Проте у разі виявлення, ці види легко відрізнити завдяки наявності у червоновухої черепахи більш плаского карапакса та добре
помітних продовгуватих червоних/жовтих плям по боках голови. Довжина карапакса сягає 23 см (зазвичай 16-18 см). В травні-червні часто знаходять черепах поблизу водойм, при чому вони зазвичай прямують в бік від водойми. В таких випадках
швидше за все йдеться про вагітних самиць, що прямують до місць відкладання яєць
(Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес,
1998). Часто протягом року, нажаль багато тварин під час таких міграцій гинуть під
колесами автомобілів, перетинаючи полотно асфальтованих та сільських доріг. Наявність мертвих тварин в таких випадках є надійним свідченням того, що в околицях
цей вид присутній. Часто під час таких міграцій (як самиці, так і молодняк, що вийшов
пізніше з яєць і пряму назад до водойми) тварини потрапляють в ями, канави, старі
гідротехнічні споруди тощо, опиняючись у пастці. Регулярна перевірка таких місць дозволить не лише вчасно врятувати тварину, але і підтвердити наявність виду на даній території. Надзвичайно часто болотяні черепахи випадково реєструються під час
риболовлі, опиняючись на гачку, через те, що не гірше за рибу клюють на наживку.
В таких випадках часто тварина згодом гине, оскільки витягнути гачок, який зазвичай
на момент лову потрапляє занадто глибоко в горло, надзвичайно важко. В такому
випадку варто транспортувати тварину до найближчого ветеринара для надання
кваліфікованої медичної допомоги. Також, будучи в тому числі рибоїдними тваринами, черепахи часто потрапляють у сітки та пастки, які зазвичай встановлюються для
ловлі риби та раків. Також одним із найнадійніших способів реєстрації цього виду є
звернення до кваліфікованого фахівця-зоолога, який за результатами польових досліджень зможе підтвердити наявність або відсутність виду на досліджуваній території. Для оцінки чисельності та загального стану популяцій необхідне проведення
досліджень кваліфікованих експертів-зоологів.
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Полоз леопардовий (Elaphe situla). В Україні вид поширений виключно на південному
узбережжі Кримського півострова від м. Севастополь до гірського масиву Кара-Даг.
Неотрутна змія довжиною близько 1 метра. Трапляється зрідка на кам`янистих схилах
на висоті 300-400 м над рівнем моря, а також ярах і балках, що мають скупчення кущової та деревної рослинності: грабу східного, дубу пухнастого, шипшини, глоду. Дуже
яскрава та неотруйна змія. Доросла змія зверху сіруватого або світло-коричневого кольору, уздовж спини проходить смуга охристого кольору, або ряд коричнево-червонуватих плям з чорним краєм і чорним візерунком на голові. Райдужка ока помаранчевого кольору, зіниця кругла. Змії часто виявляються збитими на дорогах (Банников и
др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес, 1998). У разі
виявлення такої тварини краще її не чіпати, і обережно зафіксувати на фото з безпечної відстані. Змія занесена до списку тварин Червоної книги України (Червона книга…,
2009). Для оцінки чисельності та загального стану популяцій та визначення видової
приналежності тварини необхідна участь кваліфікованих експертів-зоологів.
Гадюка степова (Vipera renardi = Vipera ursinii renardi). Невелика, отрутна змія, отрута
якої не становить смертельної небезпеки для здорової людини, що мешкає переважно на Лівобережній Україні і лісостеповій та степовій зоні. Спорадичні підтверджені
знахідки відомі з Кіровоградської та Херсонської областей. Загальна довжина тіла
складає 60-70 см. Забарвлення мінливе, з різними варіантами комбінації сірого та бурого кольорів. Трапляються зрідка меланістичні або ж повністю чорні особини. Вздовж
спини проходить зазвичай добре помітний чорний або темно-коричневий зигзагоподібний малюнок, навколо якого добре видно світлу смугу, що створює білувате тло.
Черево строкате або майже чорне. Зіниці вертикальні, форма голови подібна на трикутник. Мешкає степова гадюка в рівнинних і горбистих полинових степах, на сухих
і вологих луках, остепнених альпійських луках, добре дренованих скелястих схилах,
солонцюватих напівпустелях і пісках, а також часто виявляється на пасовищах. Активно оброблюваних сільськогосподарських угідь степова гадюка уникає. Найчастіше
їх можна помітити в першій половині дня під час прогріву біля місць сховку: покинутих нір гризунів, каміння і тріщин грунту, які гадюка також використовує в якості місць
зимівлі (Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко,
Вервес, 1998). Найкраще фіксувати гадюку на фотознімок і звернутися до фахівців за
визначенням видової приналежності і ні в якому разі не чіпати руками тварину, щоб
зменшити небезпеку як для неї, так і для себе. Активні гадюки з березня-квітня по
жовтень, залежно від погодних умов і можливостей прогріву. Мертвих тварин можна
знайти на дорогах, як асфальтованих, так і сільських, які вони перетинають під час
полювання чи переміщень у пошуках пари під час сезону розмноження або під час
розселення (якщо мова йде про молодих особин). Змія занесена до списку тварин
Червоної книги України (Червона книга…, 2009). Для оцінки чисельності та загального стану популяцій та визначення видової приналежності тварини необхідна участь
кваліфікованих експертів-зоологів.
Примітка. Автори даного нарису використовують латинську назву Vipera renardi
в широкому сенсі, sensu lato, замість більш правильного підвидового таксону з метою
полегшення сприйняття матеріалу людьми, які не є зоологами за фахом.
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Полоз чотирисмугий (Elaphe quatorlineata) = Полоз сарматський (Elaphe sauromates).
Доволі велика, неотрутна, але агресивна змія довжиною 120-160 см, хоча трапляються і досить великі екземпляри довжиною близько 180 см. Населяє південні області
України, хоча внаслідок зміни клімату поступово розширює свій ареал і може траплятися в центральних областях. Місця, де його найчастіше можна зустріти, включають
посушливі місцини, степи, напівпустелі, чагарникові пущі, рідколісся, інколи поблизу
куп сміття. Інколи виявляється в міських парках та скверах. Ця велика змія добре повзає по невисоких деревах і чагарниках. Забарвлення фону тіла від жовтувато-коричневого до буро-сірого, а окремі ділянки лусок можуть мати червонувато-помаранчевий відтінок. Візерунок складається з темно-коричневих плям на спині і по боках,
які інколи можуть зливатись, утворюючи зигзагоподібний малюнок із відокремлених
смуг. Візерунок на голові складається з дугоподібної смуги між очей, овалоподібної
плями у тім`яній області та двох темних смуг за очима. Найчастіше їх можна помітити в першій половині дня під час прогріву біля місць сховку або під час полювання
(Банников и др., 1977; Загороднюк, 1999; Щербак, Щербань, 1980; Куриленко, Вервес,
1998). Мертвих тварин можна знайти на дорогах, як асфальтованих, так і сільських,
які вони перетинають під час полювання чи переміщень у пошуках пари під час сезону розмноження або під час розселення (якщо мова йде про молодих особин). У разі
виявлення краще змію не чіпати, а обережно з безпечної відстані сфотографувати і
відправити фахівцям для визначення. Змія занесена до списку тварин Червоної книги
України (Червона книга…, 2009). Для оцінки чисельності та загального стану популяцій та визначення видової приналежності тварини необхідна участь кваліфікованих
експертів-зоологів.
Примітка. Автори даного нарису використовують латинську назву Elaphe sauromates
замість Elaphe quatorlineata, оскільки сарматський полоз вважався підвидом чотирисмугого полоза на момент внесення останнього в Резолюцію 6 Бернської конвенції, і
також відносився до даного виду з необхідністю охорони на території України. Відносно нещодавно сарматський полоз був виділений в окремий вид, проте необхідність його збереження, як колишнього підвиду полоза чотирисмугого, залишається,
згідно з рекомендаціями Секретаріату Бернської конвенції.
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4.4. Методика орнітологічних досліджень в процедурі ОВД
Вітер С.Г.
Орнітологічні дослідження при проведенні оцінки впливу на довкілля включають,
по-перше, встановлення факту наявності певного виду, який має охоронний статус,
а, по-друге, дослідження його біотопічного розподілу та чисельності, вивчення ступеню впливу факторів, пов`язаних з певними видами діяльності, щодо яких здійснюють
оцінку впливу на довкілля.
Для виявлення певного виду слід знати, у яких ландшафтах та у яку пору року можна зустріти певний вид. Перший крок – аналіз наявної літератури, як загальної (яка
надасть загальну інформацію із фенології виду та біотопічних преференцій), так і спеціальної орнітологічної літератури (наукові журнали, збірники тез та матеріалів регіональних, загальнонаціональних та міжнародних конференцій, визначники польові,
науково-популярна література по птахах певної місцевості, енциклопедичні видання,
атласи гніздової фауни певної країни або континенту в цілому, дисертаційні та дипломні проекти та презентації, тощо). Консультація із провідними спеціалістами-орнітологами (співробітники ПЗФ, академічних інститутів, ВУЗів та асоційованих з ними
науково-дослідницьких інститутів) теж є необхідною на усіх етапах проведення ОВД.
Після проведення підготовчих робіт із дослідження літературних джерел, опитування
спеціалістів наступний етап – детальне вивчення карт та космічних фото місцевості
проведення ОВД. Це дозволить виділити потенційні місця існування видів, які теоретично можуть бути на зазначеній території. Далі слід відвідати виділені потенційні території і провести їх обстеження щодо відповідності місцям існування певного виду /
видів, провести максимально детальне фотографування місцевості.
Наступний етап – проведення польових робіт із: а) виявлення виду; б) оцінки його
чисельності.
Виявлення виду слід проводити у відповідних біотопах та у відповідну пору року,
коли цей вид присутній на даній території (у випадку перелітних птахів, дати наведено у фенологічному покажчику до ОВД) і коли він проявляє найбільшу активність. Для
горобцеподібних і дятлових птахів найбільша активність характерна на початку сезону гніздування: для синиць це від 20 лютого до 3 декади квітня, для підкоришників
та повзиків – березень – перша декада квітня, для дроздів – квітень (менше травень),
для жайворонків – березень – квітень, для птахів родин Miscicapidae та Sylvidae це
травень, для сорокопудів – від середини травня по кінець липня (для сірого сорокопуду – квітень). Хижі птахи найбільш помітні як на початку сезону гніздування – до
появи кладок, так і у період вигодовування: для орлів (окрім беркута) це перша половина квітня та червень – липень, для орлана-білохвоста – перша половина лютого
та квітень – липень, для беркута – березень та від початку травня до початку липня;
для осоїда, яструба коротконогого, кібчика, степового боривітра та підсоколика великого це травень, а також липень. Журавлі найбільш помітні від середини березня
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до 20 квітня. Тетеруки, орябки та глушці найбільш помітні від середини березня до
середини квітня. Лелекоподібні птахи найбільш помітні в квітні (коровайка – у травні)
та у червні – серпні (проте від 20 липня багато цих птахів тримається територій поза
гніздових колоній!). Сови найбільш активні від середини лютого до середини квітня,
особливо у березні, проте совка активна у травні – червні.
Після виявлення виду виникає питання щодо статусу його перебування, адже птахи це
дуже рухливі та схильні до міграцій тварини. У якому випадку можна, при проведенні
ОВД, казати про гніздування виду? По-перше, це у випадку знаходження гнізда (як із
пташенятами та кладками, так і таких, у яких кладка або виводок загинули) або виводка
молодих птахів, які перебувають під опікою дорослих птахів, або дорослих птахів із гніздовим матеріалом (для горобцеподібних птахів також із капсулами посліду у дзьобах).
Це достовірно підтверджене гніздування. Верифікація такого рівня абсолютно необхідна у випадках, коли мова йде про знаходження певного виду поза межами основного
ареалу або у випадку знаходження виду, для якого характерним є постійна зміна місць
гніздування та пересування на значні відстані від сезону до сезону (сова болотяна, совка, фламінго, пелікани, жайворонки, чижи, снігури, кулики, сорокопуди сірий та чорноголовий). Також бажано встановлювати достовірне гніздування для найбільш рідкісних
видів, особливо для тих, гнізда яких підлягають охороні згідно чинного законодавства
(хижі птахи і сови, чорний лелека, журавель сірий). Інший рівень верифікації – вірогідне
гніздування: знаходження особин певного виду у типовому гніздовому біотопі, де вид
достовірно гніздився не пізніше 30 років тому і де у наш час знайдені нежилі гнізда цього
виду ф де відмічено особини цього виду не менше 3 разів / сезон, або відмічено самостійних молодих птахів до початку міграційних переміщень та дорослих особин (у випадку,
коли в цій місцині / урочищі певний вид гніздився не пізніше 30 років тому). Ймовірне
гніздування – знахідка дорослих особин у типовому гніздовому біотопі принаймні двічі
за сезон за умов, що в цій місцевості гніздились не пізніше 30 років тому.
Поняття потенційний гніздовий біотоп: наявність типового біотопу певного виду
в межах певної системи урочищ (в межах одного вододілу або одного річкового басейну, акваторії моря, тощо), у якій (системі) відомі місця гніздування виду, проте
поза територією проведення ОВД. У цьому випадку при проведенні ОВД слід забезпечити збереження потенційних місць існування із розрахунку мінімальної щільності
регіонального гніздового угруповання виду. Наприклад, у старому боровому масиві
площею 10 тис. га є ділянки лісу (бір віком від 100 років, зімкнутість крон не більше
0.5), де потенційно можуть гніздитись орли-могильники (Aquila heliaca), проте нам
не відомі їхні гнізда, але в долині цієї ж річки (або її басейну) є гніздові угруповання
цього виду, мінімальна щільність в яких становить 1 пара / 5 тис. га, рекомендований
радіус охоронної зони, в межах якої не можна проводити зміну рослинного покриву,
становить 75 м; таким чином, у межах борового масиву, де проводять ОВД, наприклад, щодо суцільних та вибіркових рубок лісу, слід забезпечити збереження двох
ділянок радіусом не менше 75 м, які були б розташовані на найбільшому віддаленні
одна від одної і не менше 2 км від населених пунктів.Такі заходи допоможуть зберегти не тільки відомі місця сучасного гніздування цього дуже рідкісного виду, але й
збережуть ділянки для подальшого розселення та відновлення популяції.
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Таким чином, в більшості випадків, спостереження певного виду у типовому біотопі
не менше 2 разів / гніздовий сезон або хоча б одного разу у сезон міграцій / зимівлі є
достатнім щоб внести цей вид до списку фауни території проведення ОВД.
Для моніторингу впливу певної діяльності на популяції як рідкісних, так і звичайних видів слід проводити щорічні обліки чисельності. Обліки птахів проводять двома основними способами: відносні маршрутні обліки за методикою Хейна та Равкіна
(Hayne, 1947; Равкин, 1967) та наближені до повних (абсолютних) обліків а облікових
площах. Перший метод можна застосовувати в усіх біотопах, проте переважно у лісах,
а також у випадку «лінійних» місць існування: коси, береги водойм, куести та скельні
гряди, глинисті, піщані та інші урвища. При проведенні маршрутних обліків слід дотримуватись таких вимог: довжина облікового маршруту для дятлів та горобцеподібних птахів має бути не меншою за 2 км, бажана ширина облікової смуги 100 м
(у випадках «лінійних» біотопів – шириною яку займає цей біотоп). Для качок,
куликів та ракшевих птахів та сов довжина облікового маршруту має становити не
менше 5 км, а для обліку пугача та денних хижих птахів – не менше 10 км. Бажано
проводити обліки не менше 2-3 разів / сезон.
Облікові площі слід закладати таких розмірів:
А) для обліку горобцеподібних птахів та дятлів:
•• у широколистяних лісах не менше 10 га;
•• у борах: не менше 20 га;
•• у мішаних лісах: не менше 15 га;
•• у рідколіссях та чагарниках. А також у субтропічних деревних та чагарникових
формаціях Південного узбережжя Криму: не менше 5 га;
•• у відкритих ландшафтах із болотами: не менше 15 га;
•• у відкритих ландшафтах сухих: не менше 30 га;
•• на болотах: не менше 5 га;
•• на незакріплених та напівзакріплених пісках: не менше 50 га;
Б) для обліку денних хижих птахів та пугача:
•• у лісостепових ландшафтах та лісах із великими площами відкритих боліт: не менше 5000 га;
•• у степових ландшафтах із невеликими масивами лісу: не менше 10000 га;
В) для обліку сов (окрім пугача):
•• у лісостепових ландшафтах та лісах із великими площами відкритих боліт: не менше 1000 га;
•• у степових ландшафтах із невеликими масивами лісу: не менше 2000 га;
Г) для обліку інших видів птахів (окрім вище зазначених):
•• у широколистяних лісах не менше 20 га;
•• у борах: не менше 50 га;
•• у мішаних лісах: не менше 30 га;
•• у рідколіссях та чагарниках. А також у субтропічних деревних та чагарникових
формаціях Південного узбережжя Криму: не менше 15 га;
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•• у відкритих ландшафтах із болотами: не менше 20 га;
•• у відкритих ландшафтах сухих: не менше 50 га;
•• на болотах: не менше 10 га;
•• на незакріплених та напівзакріплених пісках: не менше 150 га.
В основі обліків на площах лежить методика багаторазових обліків та багаторазового картування усіх реєстрацій особин, гнізд та інших слідів життєдіяльності певного
виду.
Усі обліки горобцеподібних та дятлових птахів слід проводити на світанку та вранці (від
1 години до сходу сонця і до кінця 3-ї години після сходу сонця, а також у період від
2-ї (початок літа) або 3-ї (на весні) години перед заходом сонця і до 40 хвилин після заходу сонця. Обліки сов – через півгодини після заходу сонця і продовж 2 годин, а також
за 1.5 години до сходу сонця і до моменту, коли освітлення на світанку вже дозволяє
розрізняти кольори. Обліки орлів та канюків, осоїдів, орланів, змієїдів, грифів краще
проводити від кінця 3-ї години після світанку і до полудня, а також від 2-ї години після
астрономічного полудня і до 1 години перед заходом сонця. Обліки соколів, шулік та
яструбів слід проводити від світанку і до полудня, а також від 2-ї години після астрономічного полудня і до кінця першої години після заходу сонця.
Погодні умови для проведення обліків: відсутність рясних опадів, відсутність потенційного різкого похолодання упродовж наступних 24 годин; відсутність вітру більше
5 м / с. За умов теплої погоди і невеликого дощу можна ефективно проводити
обліки у жовтні (сови) та у березні-квітні (сови та горобцеподібні птахи). Обліки
денних хи-жих птахів краще проводити за умов сонячної, навіть спекотної, погоди.
Спеціальні вимоги щодо обліків:
А) обліки сов (окрім пугача) краще проводити у безмісячні ночі, або у періоди першої
/ останньої чверті місяця;
Б) обліки пугача краще проводити у періоди від половини місячного диску через повний місяць і до ¾ місячного диску на убутку;
В) обліки пастушкових птахів слід проводити за допомогою фонограми (або без неї)
упродовж усієї ночі (точніше, від кінця першої години після заходу сонця і до появи сонячного диску вранці) у травні – червні;
Г) обліки дрімлюг слід проводити упродовж часу від кінця 1-ї години після заходу
сонця і до кінця 3-ї години після заходу сонця, від середини травня по першу декаду серпня.
Застосування спецзасобів. При проведенні орнітологічних досліджень часто використовують спеціальні засоби, які полегшують виявлення певних видів птахів. Насамперед це застосування фонограм при обліку пастушкових птахів та сов. Інколи
використання фонограм доцільне і при проведенні обліків деяких горобцеподібних
птахів, особливо дрібних видів очеретянок, а також берестянок та малих мухоловок.
Цікавим є досвід проведення обліків н фонограму великих соколів (балабан та сап100
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сан) і яструба великого: за 40 – 50 хвилин до світанку і протягом 1 години після
світанку, а також протягом 1 години після заходу сонця можна прокручувати запис
територіальних криків та криків тривоги у місцях, де можуть бути ці види (насамперед – у лісах або серед високих скелястих урвищ у горах, де часто буває складно
виявити цих птахів візуально).
Інші спеціальні засоби: відлови птахів павутинними тенетами або пастками «Рибачинського типу» із подальшим визначенням видової приналежності, кільцюванням
та поверненням у природу. Важливим і продуктивним методом є виявлення видів по
слідах та линному пір`ю (або за тривалим візуальним спостереженням) біля водопоїв, а також застосування фотопасток біля водопоїв та на звалищах, потенційних
гніздових та кормових дупел та потенційних гніздових споруд. Застосування дронів є високоефективним як при виявленні скупчень качок на міграційних зупинках
(особливо на невеликих водоймах, які щільно поросли очеретом), колоній крячків,
мартинів, чапель та чепур, куликів, так і при проведенні обліків птахів у цих колоніях.
При цьому бажано проводити фото та відеозйомку таких спучень, поселень з камери,
встановленої на дроні.
Етичні норми при проведенні досліджень:
•• не можна допускати загибелі або травмування птахів;
•• бажано не допускати довгострокового (більше, ніж 1 доба) вилучення птахів
з природи: за умов, якщо не відбувається багаторічних моніторинг із кільцюванням
птахів на одному й тому ж самому місці, треба відмовитись від кільцювання спійманих птахів;
•• при відлові птахів слід кожні 15 – 20 хвилин перевіряти тенета;
•• не бажано прокручувати фонограму на відстані, меншій ніж 100 м (критичний мінімум – 50 м) від гнізда сови / сокола / великого яструба;
•• перевірку гнізд денних хижих птахів слід проводити у період, коли тіло пташенят
вже почало покриватись пір’ям (для боривітрів та інших дрібних видів це пташенята віком 20 днів та більше, для інших видів – не менше 1 місяця); перевірку (огляд)
гнізд бажано проводити із сусіднього дерева або із землі;
•• пошук гнізд хижих птахів слід проводити у сезон після закінчення гніздування і
до початку нового циклу гніздування: для орланів-білохвостів це період з червня
по 20-ті числа січня, для беркута – з липня по кінець лютого, для осоїда, кібчика,
боривітра степового та підсоколика великого – з серпня по квітень, для інших видів – з середини липня до кінця березня; не можна відвідувати охоронні зони гнізд
у період ремонту гнізд та зайняття ділянок навесні, а також у період насиджування кладок та знаходження у гнізді пухових пташенят (до появи пер); не можна відвідувати гнізда у вітряну погоду, під час дощу або при температурі повітря нижче
за 20°С.
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4.5. Методики виявлення ссавців
Брусенцова Н.О., Русін М.Ю.
Для виявлення видів ссавців, які занесені до Резолюції 6 Бернської конвенції, необхідно застосовувати різні методики та підходи, що враховують особливості біології та
екології цих видів. Частина з них базується на виявленні та визначенні слідів життєдіяльності тварин тому, що більшість ссавців важко зустріти у природному середовищі.
Для визначення видового складу дрібних гризунів, комахоїдних та кажанів застосовують методи, що передбачають відлов тварин. Останнім часом стає більш доступною
та набуває популярності реєстрація видів за допомогою фотопасток. Фотофіксація
найбільш ефективна для великих та середніх за розміром ссавців.
Нижче наведені методики виявлення окремих видів ссавців з Резолюції 6 Бернської
конвенції.
Бобер річковий (Castor fiber)
Пошук слідів життєдіяльності бобрів проводять шляхом обстеження водойм. Виявити
присутність виду на території можна за характерними погризами на деревах, наявності
бобрових хаток, каналів, загат, нір та стежок (Поярков, 1953; Соловьёв, 1971; Дьяков,
1975; Жила, 2017). Ознака заселеної бобрами ділянки саме на період обстеження – свіжі
погризи на деревах та кущах. Влітку спектр живлення бобрів складається з різних видів
рослин, серед яких значну частку займають вищі водні рослини. Тому у літній період погризів на деревах, як правило, менше. У холодний період року тварини харчуються переважно деревами та кущами, які зростають біля водойм, та заготовляють запаси гілок на
зиму. Для виявлених під час обстеження території кормових ділянок, хаток, загат та нір
бобрів визначають координати, які потім наносять на картосхеми.
Вовк (Canis lupus)
Виявити присутність виду можна під час візуального спостереження, за слідами на
снігу або мокрому ґрунті, за характерною вокалізацією тварин, під час обстежень нір
хижих ссавців (Новиков, 1953; Губарь, 1987; Інструкція..., 2019). Треба враховувати,
що не спеціалісти можуть сплутати сліди вовка та собаки, або помилитись у визначенні виду під час візуальної реєстрації. Бажано фотографувати тварин та їхні сліди
під час проведення обстеження території. Для виявлення присутності вовка ефективним є встановлення фотопасток (Желтухин, Огурцов, 2018). Для усіх місць реєстрації
вовка визначають координати, які потім наносять на картосхеми.
Ведмідь бурий (Ursus arctos), рись (Lynx lynx)
Виявити присутність видів можна під час візуального спостереження, за слідами на
снігу або мокрому ґрунті (Лущак, Делеган, 2008; Ведмідь бурий..., 2015; Паламаренко,
2015; Інструкція..., 2019). Також реєстрація тварин може проводитись шляхом встановлення фотопасток (Желтухин, Огурцов, 2018). Для усіх місць реєстрації ведмедя
та рисі визначають координати, які потім наносять на картосхеми.
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Видра (Lutra lutra), норка європейська (Mustela lutreola)
Виявити присутність видри та норки можна під час візуального спостереження, за
слідами на снігу або мокрому ґрунті під час обстеження водойм (Новиков, 1953;
Інструкція..., 2019). Треба враховувати, що сліди європейської норки дуже схожі на
сліди норки (візона) американської (Neovison vison), також не спеціалісти можуть помилитись у визначенні виду під час візуальної реєстрації. Бажано фотографувати тварин та їхні сліди під час проведення обстеження території. Для виявлення присутності
видів ефективним може бути використання фотопасток разом з приманками (Randler
et al., 2020). Для усіх місць реєстрації видри та норки визначають координати, які потім наносять на картосхеми.
Хохуля руська (Desmana moschata)
Виявити присутність виду можна під час візуального спостереження та за слідами
життєдіяльності під час обстеження водойм (Кудряшов, 1976; Марченко, 2011). Важливою ознакою присутності хохулі є наявність нір цих тварин, до яких у період прозорого льоду взимку будуть помітні характерні «стежки» з бульбашок. Також можна
проводити відлов цих ссавців за допомогою живопасток (Хахин, Иванов, 1990). Відлови хохуль можна робити виключно за наявності дозволу, виданого у відповідності
до діючого законодавства. Бажано фотографувати тварин та їхні сліди життєдіяльності під час проведення обстеження території. Для усіх місць реєстрації хохулі визначають координати, які потім наносять на картосхеми.
Тхір степовий (Mustela eversmannii), перегузня (Vormela peregusna)
Тхір степовий та перегузня ведуть потайний спосіб життя. Виявити присутність видів під час візуального спостереження дуже важко. Особливу увагу під час обстеження території необхідно приділяти ділянкам з наявністю нір ховрахів, бабаків, сліпаків. Методики обліку чисельності не розроблені. Для виявлення присутності видів
ефективним може бути використання фотопасток разом з приманками (Randler et al.,
2020). Для усіх місць реєстрації тхоря степового та перегузні визначають координати,
які потім наносять на картосхеми.
Зубр (Bison bonasus)
Виявити присутність виду можна під час візуального спостереження, за слідами на снігу або мокрому ґрунті. Під час обстеження території у зимовий період тварини можуть
реєструватись біля підгодівельних майданчиків лісомисливських господарств. Для усіх
місць реєстрації зубра визначають координати, які потім наносять на картосхеми.
Полівка татранська (Microtus tatricus)
Полівка татранська в Україні зустрічається виключно в Карпатському регіоні. Мешкає
в першу чергу у субальпійських луках та старовікових лісах на висотах 700-1500 м
над рівнем моря (Загороднюк и др., 1992).
Для виявлення видового складу дрібних ссавців загалом та полівки татранської зокрема, необхідно проводити відлови з використанням спеціальних пасток різного типу.
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Найбільш прийнятним на сьогодні є використання стандартизованих пасток: американські живоловки Шерман (Sherman Live Trap), британські Лонгворт (Longworth Live Trap),
шведські Угглан (Ugglan Special). Можна також використовувати живоловки конструкції
Щипанова. Абсолютно неприйнятним є використання так званих пасток Геро, або плашок. Для найбільш ефективного пошуку полівок пастки найкраще виставляти у лінії по
50-100 шт. по декілька діб. Тварин мітять та відпускають. Чисельність оцінюють методом «відлов-мічення-повторного відлову» (CMR: Capture-Mark-Recapture).
Ефективність обліку оцінюється у пастко-добах: кількості пасток помножених на кількість діб. Мінімальною ефективною кількістю пастко-діб для оцінки видового складу
дрібних ссавців є 500 пастко-діб для кожного біотопу (Hoffmann et al., 2010). Враховуючи, що полівка татранська погано відловлюється у пастки, у разі проведення ОВД
в місцях існування цього виду, мінімальна кількість пастко-діб повинна бути значно
вищою. Якісним дослідженням слід вважати таке, що проведено протягом декількох
тижнів у різні сезони, з сумарною кількістю приблизно 2000 пастко-діб (в залежності
від розмірів території, на якій проводиться ОВД). В результаті надається картосхема
розташування місць відловів, таблиця з вказуванням кількості пастко-діб, дат дослідження, типу біотопу та кількості зареєстрованих особин кожного виду дрібних
ссавців. Окремо надається таблиця з координатами і датами реєстрацій полівки татранської. Вказується чисельність на основі CMR в загалом по території та для біотопів, в яких даний вид знайдено.
Треба враховувати, що за зовнішніми ознаками морфологічно полівка татранська не
відрізняється від полівки підземної (Microtus subterraneus) (Загороднюк и др., 1992).
Відрізнити ці два види можна за краніометричним (будова черепа), цитологічними
(кількість хромосом) та генетичними показниками. Враховуючи, що полівка татранська є видом, що включено до ЧКУ, перші два методи є небажаними. Таким чином
найбільш корректним та етичним методом є генетичне визначення (наприклад, за
послідовністю мітохондріального гену цитохрому Б, які потім визначати за алгоритмом BLAST у GENBANK NCBI). Для відлову полівки татранської необхідно отримувати
дозвіл, який видає Мінприроди, у відповідності до діючого законодавства.
Ховрах європейський (Spermophilus citellus), ховрах крапчастий (Spermophilus suslicus)
Два види ховрахів досить подібні між собою як за зовнішнім виглядом, так і за поведінкою та біотопами, в яких вони мешкають. Відомі випадки гібридизації між цими
видами. Природній ареал європейського ховраха в Україні охоплює Закарпатську область, Чернівецьку та південь Вінницької. Крапчастий ховрах відомий від Львівської
на заході до Харківської на сході. На півдні ареал доходить до Чорного моря на ділянці від Дунаю до Дніпра. Обидва види живуть переважно на пасовищах, у ярах та
балках, берегах невеликих річок та ставків тощо.
Ховрахи є колоніальними тваринами, що необхідно враховувати під час їх пошуків.
Ховрахи на зиму впадають у сплячку. Виходять зі сплячки вони зазвичай з березня
в залежності від широти та погодних умов. Ховрашата виходять на поверхню з травня. Ховрахи активні вдень найбільше з 7 по 18 годину. Саме в цей час необхідно про104
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водити пошуки та обліки. Літом у найбільш спекотну погоду в 12-14 годин активність
може падати. На зимову сплячку дорослі особини уходять у серпні-вересні, молоді
в окремих випадках можуть бути активні до листопада.
Найбільш ефективним є пошук колоній у другій половині квітня – початку травня,
коли ховрахи вже вийшли зі сплячки, а трава ще низька, що дає змогу краще їх бачити. Для пошуку необхідно проводити пішохідні маршрути по характерних біотопах.
В окремих випадках можна робити облік з автомобіля (виключно в місцях, де вже зареєстровані ховрахи та при високій активності тварин на поверхні).
Реєструвати ховрахів можна (в порядку зменшення надійності):
1) візуально, бажано підкріплено фотографіями;
2) акустично – ховрахи мають видоспецифічний свист;
3) за наявністю нір.
Нори можуть слугувати джерелом про наявність виду лише за наявністю перших двох
видів реєстрацій. Якщо під час маршрутів було знайдено нори, необхідно дочекатися
або візуальної зустрічи з твариною, або за характерним посвистом з нір підтвердити
присутність ховрахів. Перед норами можна встановлювати фотопастка. Також підтвердженням присутності є знайдені мертві особини (в тому числі збиті на дорогах). Якщо
були знайдені ховрахи у гніздах або на присадах хижих птахів, необхідно провести
консультацію зі спеціалістом-орнітологом щодо розмірів індивідуальних мисливських
ділянок хижаків. Виходячи з отриманої інформації слід організовувати пошуки ховрахів.
Доречним є також опитування місцевих жителів, в першу чергу чабанів. Слід враховувати, що в деяких регіонах, зокрема на Львівщині та Чернівеччині місцеві жителі можуть
не знати назву «ховрахи», а називають цих тварин «суслики».
Облік чисельності можна проводити шляхом підрахунки нір: абсолютний облік у випадку невеликих колоній, або облік на трансектах. При цьому зазначається чисельність нір на довжину трансекти, та підраховується загальна площа, зайнята норами.
При цьому слід мати на увазі, що облік нір ніколи не можна прямо переводити
у абсолютну чисельність тварин. У випадку необхідності оцінити точну чисельність,
слід проводити відлов спеціалізованим живоловками (наприклад, американськими
Tomahawk Live Trap) і підраховувати чисельність методом відлову-мічення-повторного відлову. Проте, усі види ховрахів в Україні занесені до ЧКУ, тому будь-які їх
відлови потребують отримання спеціального дозволу у відповідності до діючого
законодавства. До відлову можна допускати виключно кваліфікований персонал.
Не допустимо проводити відлов тварин виливанням їх із нір, задуванням у нори
вихлопними газами і т.і.
В результаті проведеного дослідження спеціалісти повинні надати картосхему маршрутів та зазначити наявність або відсутність ховрахів. Усі зустрічі ховрахів описуються
в окремій таблиці. Мають бути надані картосхеми розміщення колоній, кількість нір та
чисельність тварин (виключно у випадку проведення відловів та за наявності спеціального дозволу).
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Мишівка степова (Sicista subtilis)
Характерною ознакою є чорна смуга по спині, що оточена двома світлими смугами
(що створює ефект смугастості), коротка морда та довгий хвіст. Значно дрібніша за
більшітсь інших видів, вага тіла 6-10г. Від миши-крихітки (Micromys minutus) відрізняється наявністю смуги (ременю) по спині. Від польової миші (Apodemus agrarius) –
значно меншими розмірами (18-20г доросла польова миша, більш сірим кольором хутра спини (ярко-руде у польової миші) та жовтуватим хутром черева (біле у польової
миші), кольором кінцівок та хвоста (темне у полоьовї миші, світле у мишівок), відносно
довшим хвостом та більш короткою мордою. Лісова мишівка (Sicista betulina) відрізняється від степової наявністю лише однієї темної смуги (ременю), рудішим кольором
спини та відносно довшим хвостом. Визначення за фотографіями можливе виключно
у разі наявності серії чітких фотографій, на яких можна роздивитися усі особливості
забарвлення та за наявності масштабу на них.
Природній ареал степових мишівок в Україні від кордону з Польщею до кордону з РФ.
Найчастіше зустрічаються на півдні – Херсонщині, Одещині, Луганщині та Криму. Можливі знахідки в усіх інших областях. Шукати степових мишівок слід на степових та
лучно-степових ділянках, у балках та ярах, піщаних аренах з природною рослинністю
тощо. У минулому відомі зустрічі на сільгоспполях, тому не можна виключати такі
знахідки й сьогодні. Проте найбільш ефективним є пошук саме на цілиних степових
ділянках.
Для пошуку мишівок треба проводити відлови шляхом встановлення грунтових пасток: циліндрів або конусів глибиною принаймні 20 см. Циліндри слід виставляти у лінії
по 50-100 пасток (можна більше). Відстань між пастками 10м. Канавки або заборчики
не змінюють вірогідність відлову мишівок, тому їх встановолювати не бажано, адже
призводить до порушення біотопу та неефективного використання робочого часу фахівців. Кожна лінія має експонуватися принаймні 3 доби. Відлови бажано проводити
у суху погоду. Циліндри або конуси повинні мати перфорацію для водовідведення на
випадок дощу. У разі сильних дощів відлови не проводяться. Літом пастки потрібно
перевіряти якомога раніше вранці для уникнення загибелі тварин від перегріву. У випадку високої чисельності хижаків (лиси, єнотоподібні собаки, шакали тощо) потрібно
проводити перевірку пасток опівночі. Для оцінки присутності види необхідно провести відлову циліндрами не менше 500 пастко-діб протягом не менше 3 діб. У разі,
якщо ОВД проводиться на територіях з великою кількістю степових ландшафтів (псамофітні степові ділянки, яруги та балки, приморські степові ділянки тощо), кількість
пастко-діб та тривалість дослідження має бути збільшена. Неприпустимим є використання плашок Геро, які вбивають тварин. Ефективність викристання стандартних
живоловок для обліку дрібних ссавців дуже невисока під час пошуку мишівок. Тому
не можна проводити обліки виключно живоловками у місцях, де можуть бути зареєстровані мишівки. Використання грунтових пасток є обов’язковим. Проводити пошуки
і обліки мишівок доцільно з травня по вересень. Мишівки – зимосплячий вид.
Після проведення досліджень надається інформація з розташуванням ліній відловів,
надаютсья координати і дати усіх знахідок.
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Всі види мишівок фауни України занесені до ЧКУ, тому для відловів необхідно отримувати дозвіл, у відповідності до чинного законодавства.
Сліпак буковинський (Spalax graecus)
Сліпак буковинський зустрічається виключно на півдні Чернівецької області. В інших
регіонах Україн мешкають інші види, які занесені до ЧКУ: сліпак білозубий (Одеська
область та північ Чернівецької), сліпак піщаний (Нижньодніпровські піски в межах
Херсонської та Миколаївської областей) та сліпак подільський (Правобережна степова та лісостепова Україна). На Лівобережжі зустрічається сліпак звичайний – єдиний
вид роду, що не є охоронюваним. Всі види сліпаків переважно живуть у відкритих біотопах, заходять на поля, можуть жити у лісосмугах та на межі деревно-чагарникових
насаджень. Глибоко до лісу зазвичай не проникають.
Ідентифікувати наявність сліпаків можна в першу чергу за рийною діяльністю. При
цьому без досвіду викиди грунту можна сплутати з кротом або полівкою водяною.
Відносно надійний спосіб ідентифікації викидів – замірювання діаметру ходу: у дорослого буковинського сліпака він має діаметр 8-10 см, у крота – 3-4 см.
Хоча сліпаки більшу частину свого життя проводять під землею, іноді вони виходять
на поверхню. Частіше за все це відбувається у травні під час розселення молодих
особин. У цей час можна зустріти сліпаків на поверхні, збитих на дорогах особин,
у здобичі хижих ссавців і птахів, іноді сліпаків впольовують коти й собаки.
За результатами досліджень фахівці повинні надавати картосхеми маршрутів, місця
реєстрацій викидів або зустрічей живих або мертвих сліпаків на поверхні. Відлови
сліпаків можна робити виключно за наявності дозволу, виданого у відповідності до
діючого законодавства.
Афаліна (Tursiops truncatus), морська свиня (Phocoena phocoena)
Виявити присутність видів можна за допомогою берегових спостережень, суднових
спостережень, за викидами китоподібних на узбережжя (Сергеенко, 2011; Гладилина, 2012; Вишнякова и др., 2013; Savenko et al., 2016). Бажано під час проведення
обстеження території фотографувати тварин (Würsig, Jefferson, 1990). Для усіх місць
реєстрації афаліни та морської свині визначають координати, які потім наносять на
картосхеми.
Якщо видова ідентифікація наведених видів ссавців була здійснена не спеціалістом,
особливо це стосується складних видів, необхідно, щоб визначення видів за фотографіями або зразками підтвердив фахівець теріолог.
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4.6. Кажани та оцінка впливу господарської діяльності
Годлевська Л. В.
Рукокрилі є різноманітною у видовому відношенні групою тварин. Кількість їхніх видів
складає близько 20% від загальної кількості ссавців. Фауна України включає 28 видів
рукокрилих (один з яких – M. schreibersii – є зниклим).
Нижче наведено стислий огляд питань проведення оцінки впливу проектованої господарської діяльності (ОВД) на рукокрилих. Цей огляд є представленням теми: детальне керівництво щодо врахування рукокрилих та необхідності їх збереження при
проведенні робіт/ проектів / тощо за об’ємом виходить за рамки цього видання.
Кажани як вразлива група тварин
Питання щодо необхідності спрямованого збереження рукокрилих в Європі почали
розробляти в 1970-х роках після того, як в багатьох регіонах було зареєстровано
значне падіння чисельності кажанів. Проте, ще до зазначеного часу, дослідники
(в тому числі в Україні) наголошували на необхідності охорони кажанів.
Рукокрилі є вкрай вразливою групою тварин. Біологічною ознакою, яка посилює вразливість цих тварин, є низькі темпи розмноження – самиця народжує 1-2 дитинчат на рік.
На сьогодні загальновизнано, що основними факторами скорочення чисельності кажанів в європейському регіоні є наступні.
1) Зменшення кількості придатних сховищ. Для кажанів наявність відповідних,
з певними параметрами, сховищ є одним з ключових факторів їхнього виживання
та задовільного стану їхніх популяцій. Сховищами для кажанів є: підземелля (природні печери, антропогенні споруди, гірські виробки тощо), порожнини у деревах
(дупла, за відсталої корою, тріщини тощо), порожнини у надземних антропогенних
спорудах. Тип використовуваних сховищ для одного виду може змінюватися в залежності від сезону року. Ризики для мешканців сховищ визначають, головним чином: доступність сховища для людини (та / або свійських тварин, зокрема котів) та
його устрій. Загрози для кажанів у сховищах: від непокоєння (зокрема у підземеллях), змін мікроклімату та устрою сховища до повної ліквідації як таких (блокування
льотків, демонтаж, рубки тощо).
Загальні огляди українською щодо різних типів сховищ кажанів та необхідності їх
збереження наявні за посиланнями нижче.
•• Щодо підземних сховищ – http://kazhan.org.ua/ukr/library/buhb.htm
•• Щодо кажанів в антропогенних будівлях – http://kazhan.org.ua/ukr/library/lf_ounb.
htm
•• Щодо сховищ в деревах – http://kazhan.org.ua/ukr/library/bat-forestry-ua.htm та
http://kazhan.org.ua/ukr/library/bngf.htm
109

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

2) Деградація та фрагментація середовища існування рукокрилих. Середовище
існування для кажанів (окрім сховищ) включає: кормові території, шляхи регулярних
переміщень, а також – міграційні коридори та місця роїння.
Кормові території (feeding areas). Всі види рукокрилих України є комахоїдними. Відповідно, їхнє виживання залежить від належної кормової бази та відповідних місць полювання. При цьому, кормові території для різних видів можуть бути асоційовані з різними
біотопами. Деградація кормових територій (напр. внаслідок ландшафтних перетворень,
змін рослинності тощо) призводить до скорочення чисельності рукокрилих.
Шляхи регулярних переміщень (commuting routes, habitat corridors). Кажани є мобільними тваринами, здатними до активного польоту, які можуть вільно переміщуватися
у повітряному просторі в будь-якому напрямку. Однак з’ясовано, що вони на регулярній основі використовують певні шляхи переміщень, зокрема між сховищами та кормовими територіями. Такі шляхи часто відповідають так званим лінійним елементам
ландшафту (напр. лісосмугам, краям лісонасаджень, водотокам тощо). Багато видів
уникає перетинати відкритий простір, а, замість цього, переміщується вздовж лінійних елементів ландшафту, які захищають їх, а також їхню здобич – комах – від вітру,
а також надають певний захист від хижаків. Збереження таких елементів ландшафту,
а також, загалом, підтримання у відповідному стані шляхів регулярних переміщень
кажанів, є важливим для їх збереження.
Міграційні коридори. Серед видів фауни України сім є мігрантами на далекі відстані (у понад 300–400 км). Ці види здійснюють регулярні сезонні переміщення: весною – у північному напрямку, восени – до місць зимівлі – в південному. (Рекордна міграційна відстань
для видів європейської фауни, в цілому, зареєстрована для P. nathusii – у понад 2200 км).
Низка інших видів може здійснювати регулярні сезонні переміщення у декілька сотень
кілометрів. Міграційні переміщення, і особливо – на далекі відстані, пов’язані із значними
ризиками для виживання, від загальних біологічних факторів (напр. виснаження, хижаки
тощо) до антропогенно обумовлених (зокрема порушення транзитних сховищ). В останні
десятиріччя до цього додалися ризики загибелі кажанів на вітротурбінах.
Місця роїння (swarming sites). Явище високої активності рукокрилих на входах та всередині підземель протягом кінця літа та першої половини осені, яке отримало назву
осіннього роїння, було описано відносно недавно. Під час осіннього роїння відбувається парування кажанів, яке забезпечує обмін генами між ізольованими літніми
угрупованнями кажанів троглофільних видів. (Місця роїння часто є також місцями
зимівлі.) Відповідно, охорона та збереження місць роїння рукокрилих є важливим для
забезпечення задовільного стану їхніх популяцій.
3) Використання пестицидів. Застосування пестицидів у сільському та лісовому господарстві призводить до скорочення кормової бази кажанів, а також до їхнього отруєння та загибелі внаслідок поїдання отруєних комах.
Крім того, наявним є ще один фактор скорочення чисельності рукокрилих, що подекуди відіграє найкритичніше значення – негативне ставлення населення до кажанів,
аж до прямого вбивства цих тварин.
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Все перелічене призвело до того, що чисельність популяцій рукокрилих в Європі скоротилася в 10–100 разів. В деяких країнах (у тому числі в Україні) відмічено не тільки
скорочення загальної чисельності рукокрилих, але й їхнього видового складу.
Кажани та природоохоронне законодавство
Всі види рукокрилих України занесені до національної Червоної книги і, відповідно,
знаходяться під охороною Закону України про Червону книгу.
Охорона та збереження рукокрилих в Україні також визначена трьома міжнародними
договорами, підписаними Україною.
•• Угода про збереження популяцій європейських видів кажанів (Угода EUROBATS).
Всі європейські види, відповідно, всі види фауни України, знаходяться під охороною цього договору.
•• Бернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ в
Європі. До Додатків 2 та 3 цієї конвенції занесені всі види рукокрилих Європи. Для
низки видів розроблені плани дій.
•• Боннська конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. Всі види
рукокрилих європейської фауни, а, отже, й України, занесені до Додатку 2 цієї
конвенції.
Крім цього, всі види рукокрилих Європи знаходяться під охороною Оселещної директиви ЄС (Habitat Directive, 92/43/EEC; 1992 р.) – щодо збереження природних середовищ
існування та дикої фауни і флори. Всі види рукокрилих Європи, відповідно – всі види
фауни України, занесені до Додатку 4 цієї Директиви – «види тварин і рослин, які потребують суворої охорони». Крім цього, 13 видів (з них 8 наявні у фауні України) занесені
до Додатку 2 – «види тварин і рослин, збереження яких потребує визначення спеціальних територій збереження». (Список видів рукокрилих у Додатку 2 є аналогічним до
списку видів, перелічених у Резолюції №6 (1998) Бернської конвенції.)
Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна
має імплементувати директиви до свого законодавства, і, відповідно, посилити або
впровадити, у разі необхідності, відповідні природоохоронні норми. Хоча імплементація Оселещної директиви в Україні знаходиться на початковому етапі, проте для
багатьох закордонних інвесторів, важливим є саме дотримання не тільки і не стільки
норм національного законодавства, скільки законодавства ЄС.
З трьох міжнародних договорів Угода EUROBATS є найбільш «цільовим», адже предметом Угоди є збереження рукокрилих Європи. З 1991 року – року початку дії Угоди –
її Консультативний комітет опрацьовує питання щодо загроз та факторів скорочення
популяцій кажанів в Європі, а також – необхідності впровадження конкретних заходів
їхнього збереження та охорони. Результати роботи резюмовані у резолюціях Угоди,
прийнятих Нарадою сторін (https://www.eurobats.org/official_documents/meeting_of_
parties/resolutions).
Відповідно до зазніченого вище, при плануванні господарської діяльності необхідне
проведення оцінки її впливу на рукокрилих.
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Дослідження рукокрилих
Рукокрилі є спеціалізованою, нічної, групою тварин, вивчення яких потребує знання
їхньої екології та біології. Дослідження рукокрилих проводять з використанням спеціального інструментарію та із залученням відповідних методик. Дослідження (зокрема
з ОВД) мають проводити фахівці, дотримуючись норм поводження з вразливими тваринами, що охороняються.
Оцінка впливу, в першу чергу, має включати: з’ясування видового складу хіроптерофауни та визначення наявності в місцях планованої господарської діяльності функціональних елементів середовища існування кажанів: сховищ (зимових, виводкових,
транзитних тощо), місць роїння, кормових територій, шляхів регулярних переміщень,
міграційних коридорів. Після цього фахівці проводять оцінку впливу планованої діяльності на рукокрилих та роблять заключення щодо її припустимості.
Дослідження мають враховувати сезонні аспекти річного циклу, особливості біології
рукокрилих та, відповідно, охоплювати різні періоду року. Облікові маршрути мають
охоплювати всі типи ландшафтних елементів місцевості, а також місця потенційно
найбільшої концентрації кажанів; обліки активності слід проводити декілька разів,
кожного місяця або частіше.
Наприклад: виявлення міграційного коридору, оцінка рівня міграційної активності
можливі тільки по результатам довгострокових спостережень (щонайменше одного
року) із застосуванням постійно працюючих стаціонарних детекторів. Оцінити значення певної території для рукокрилих взимку неможливо, оскільки цей сезон (відсутності їжі) вони проводять у сплячці. Проте саме в цей період можна проводити зимові
обліки кажанів у підземних сховищах. Влітку, в холодні ночі, ночі з сильним вітром та
/ або дощем, польотна та кормова активність кажанів може бути взагалі відсутньою.
Різні години ночі можуть характеризуватися різним рівнем активності кажанів. Відповідно, результати обліків кажанів в середині ночі можуть сильно відрізнятися від тих,
що проведені, наприклад, протягом двох годин після заходу сонця.
Рішення щодо впливу планованої діяльності на рукокрилих та подальші дії
Рішення щодо оцінки впливу планованої діяльності на рукокрилих приймають з урахуванням результатів досліджень, проведених на етапі планування діяльності. Висновки, в цілому, можуть бути чотирьох типів.
1) В ході досліджень на етапі планування не виявлено загроз для рукокрилих; проект можна реалізовувати як заплановано (можливі рекомендації щодо проведення
додаткових досліджень на конструкційному та пост-конструкційному етапах – для
перевірки висновку щодо безпеки проекту для тварин).
2) З’ясовано, що проект може призвести до катастрофічних наслідків для збереження
популяцій кажанів – в такому випадку проект не має бути реалізований взагалі, або
ж він має бути скорочений / змінений у тій його частині, що призведе до негативних
наслідків.
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3) Виявлено, що реалізація проекту може призвести до негативних наслідків, але його
можна оптимізувати заходами з пом’якшення впливу (mitigation measures) запланованої діяльності. (Наприклад: заплановано облаштування печери, яка є зимовим
сховищем кажанів, для проведення екскурсій; у цьому випадку заходом пом’якшення
впливу є повна заборона відвідування підземелля людиною в сезон проходження
сплячки кажанів. У випадку з вітроелектростанціями (ВЕС) заходом пом’якшення
впливу може бути, наприклад, вимкнення турбін на період міграцій рукокрилих, якщо
встановлено, що вони знаходяться в межах міграційного коридору кажанів.)
4) З’ясовано, що запланована діяльність матиме вплив на кажанів. Проте можна застосувати продумані заходи компенсації впливу запланованої діяльності. (Наприклад
заплановано демонтаж сховища. В якості компенсаційного заходу може бути запропоноване створення альтернативного, нового, сховища. Проте, слід зазначити, що
навіть добре продумані компенсаційні заходи нерідко виявляються неефективними.)
У всіх чотирьох випадках, загальноприйнятою та / або обов’язковою практикою є проведення додаткових моніторингових досліджень на етапі будівництва та на постконструкційному етапі. (Зокрема обов’язковість пост-конструкційних досліджень (незалежно від результатів пре-конструкційної оцінки) та з’ясування масштабів загибелі
кажанів для ВЕС окремо зазначена Резолюцією 8.4 Угоди EUROBATS «Вітротурбіни
та популяції рукокрилих».) Проведення моніторингу, так само, як розробку та впровадження заходів з пом’якшення впливу та / або компенсації наслідків діяльності,
фінансово забезпечує суб’єкт планованої діяльності.
Керівництва щодо збереження рукокрилих та оцінки впливу планованої діяльності на рукокрилих
Протягом останніх десятиріч Консультативним комітетом EUROBATS розроблено низку
керівництв щодо окремих тем, пов’язаних із різними аспектами збереження кажанів.
Деякі з керівництв безпосередньо стосуються оцінки впливу різноманітних проектів
на кажанів (зокрема вітроелектростанцій); інші – збереження елементів середовища,
які є критично важливими для збереження рукокрилих.
Всі ці керівництва знаходяться у вільному доступі на сайті EUROBATS – https://www.
eurobats.org/publications/eurobats_publication_series. Деякі доступні різними мовами,
у тому числі українською.
•• «Підземні сховища рукокрилих: охорона та управління» (Mitchell-Jones et al., 2017).
Більшість видів української фауни використовує підземелля протягом певного періоду року або ж цілорічно. Для багатьох видів кажанів наявність відповідних, захищених, в першу чергу, від непокою з боку людини, підземель є критичним для
їхнього збереження. Керівництво включає рекомендації по всім аспектам охорони
та менеджмента підземних сховищ кажанів. В ньому детально описані різні типи
підземель, особливості використання їх рукокрилими, роглянуто різні системи захисту їхніх входів з метою контролю відвідування.
•• «Охорона надземних сховищ рукокрилих» (Marnell, Presetnik, 2017). Особлива увага в цьому керівництві приділена збереженню сховищ кажанів в будівлях, що є
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частиною культурної спадщини (храми, замки, фортеці, старі мости, господарські
будівлі), оскільки такі споруди нерідко надають сховища багатьом видам кажанів,
що, в свою чергу, може призводити до виникнення конфлікту охоронних пріоритетів. Важливою складовою керівництва є приклади того, як в різних країнах Європи
успішно вирішували завдання збереження сховищ у будівлях.
•• «Керівництво з вивчення та моніторингу європейських рукокрилих» (Battersby,
2010). Керівництво містить огляд різних методів та прийомів, які застосовують
у дослідженнях та моніторингу рукокрилих, з увагою до планування досліджень,
їхніх опорних місць, часу, періодичності, застосованого спорядження, обробки та
аналізу отриманих результатів, врахування фаховості та рівня підготовки дослідників і волонтерів, залучених до роботи тощо. Видання містить розділ, в якому для
кожного виду європейської фауни позначено рекомендовані методи обліків. Окрема частина цього керівництва присвячена огляду сталих схем досліджень і моніторингу кажанів в різних країнах Європи (в деяких з них постійні обліки рукокрилих
проводяться понад півсторіччя). За час, що минув з року публікації керівництва,
суттєво збільшився технічний інструментарій хіроптерологічних досліджень. Зокрема з’явилися ультразвукові детектори нового покоління, як мобільні так і стаціонарні, розроблено та широко використовується програмне забезпечення з пакетної
обробки великих масивів записів. Проте основні засади вивчення та моніторингу,
означені у керівництві, залишаються повністю актуальними.
•• «Керівництво з врахування рукокрилих в проектах вітроелектростанцій» (Rodrigues
et al., 2015). Це узагальнення опубліковано 2015 р. і є вже другим виданням керівництва EUROBATS щодо кажанів та вітроелектростанцій (ВЕС). Після початку розбудови ВЕС виявилось, що вони становлять небезпеку для авіфауни (птахів та кажанів). У випадку з рукокрилими особливо критичними вони є для мігруючих видів,
особливо у разі їхнього розташування в межах міграційних коридорів. Крім того,
реалізація ВЕС-проектів може мати негативний вплив ї на місцеву фауну, вести до
деградації та фрагментації елементів середовища існування кажанів. Відповідно,
кожен проект планованої ВЕС має бути оцінений з точки зору небезпеки для рукокрилих. Керівництво окреслює схему проведення досліджень та моніторингу рукокрилих на різних етапах реалізації ВЕС-проекту (до-конструкційному, спорудження
та пост-конструкційному).
•• «Керівництво з врахування рукокрилих в проектах по освітленню» (Voigt et al.,
2018). В останні десятиріччя в багатьох регіонах Землі суттєво збільшилися
масштаби застосування штучного освітлення в нічну пору доби (ШОН), а подекуди – й вдень. Такі зміни можуть призводити до порушення фізіологічних та
екологічних природних ритмів живих організмів. Рукокрилі є нічними тваринами.
Відповідно, застосування ШОН може суттєво змінювати їхню природну поведінку
і створювати ситуації загрози для збереження цих тварин. В керівництві зроблено узагальнення щодо впливу ШОН на кажанів, з увагою до різних функціональних елементів їхнього середовища існування (надземних та підземних сховищ,
шляхів переміщень, кормових територій). Описані приклади та можливі варіанти
заходів пом’якшення впливу та компенсації наслідків застосування ШОН для рукокрилих.
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•• «Керівництво зі збереження та менеджменту важливих кормових територій та
шляхів переміщень рукокрилих» (Kyheröinen et al., 2019). В керівництві розглянуті
питання збереження та менеджменту середовища існування рукокрилих, оглянуті важливі типи кормових території та шляхи переміщень рукокрилих. Розглянуто
питання їхнього збереження. Наведено приклади успішного ландшафтного менеджменту. Керівництво містить огляд наявних, сучасних, даних щодо кормових
об’єктів, кормових територій, шляхів переміщення та рекомендації щодо збереження та менеджменту по кожному з видів європейської хіроптерофауни.
•• Керівництво «Кажани і лісове господарство» (Митчелл-Джонс А. Дж., IWG on bats
and forestry, 2017). У керівництві йдеться про те, як поєднати збереження рукокрилих та потреби отримання деревини, про важливість старовікових дерев і згубність
суцільних моновидових насаджень, а також про інші питання, які слід враховувати
під час планування та ведення лісового господарства.
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4.7. Методики обстеження видів рослин з Резолюції 6
Куземко А.А.
Вищі рослини, включені до Резолюції 6 Бернської конвенції
Код
1428
1437
1477
1516
1528
1617
1689
1758
1805
1898
1902
1903
1939
1962
2093
2098
2116
2186
2249
2292
2303
2316
4067
4068
4070
4091
4093
4097
4098
4116
1982
2073
2078
2081
2104
2107
116

Латинська назва
Marsilea quadrifolia
Thesium ebracteatum
Pulsatilla patens
Aldrovanda vesiculosa
Saxifraga hirculus
Angelica palustris
Dracocephalum austriacum
Ligularia sibirica
Jurinea cyanoides
Eleocharis carniolica
Cypripedium calceolus
Liparis loeselii
Agrimonia pilosa
Moehringia lateriflora
Pulsatilla grandis
Paeonia tenuifolia
Schivereckia podolica
Syringa josikaea
Carlina onopordifolia
Fritillaria montana
Narcissus angustifolius
Poa granitica
Echium russicum
Adenophora lilifolia
Campanula serrata
Crambe tataria
Rhododendron luteum
Iris aphylla ssp. hungarica
Iris humilis ssp. arenaria
Tozzia carpathica
Encalypta mutica
Dianthus hypanicus
Moehringia hypanica
Silene cretacea
Armoracia macrocarpa
Brassica sylvestris ssp. taurica

Українська назва
Марсилія чотирилиста
Льонолисник безприквітковий
Сон розкритий
Альдрованда пухирчаста
Ломикамінь болотний
Маточник болотний
Змієголовник австрійський
Язичник сибірський
Юринея волошковидна
Ситняг карніолійський
Зозулині черевички справжні
Жировик Льозеля
Парило волосисте
Мерингія бокоцвіта
Сон великий
Півонія вузьколиста
Шиверекія подільська
Бузок східно-карпатський (б. угорський)
Відкасник татарниколистий
Рябчик гірський
Нарцис вузьколистий
Тонконіг гранітний
Синяк руський
Аденофора лілієлиста
Дзвоники пилчасті
Катран татарський
Рододендрон жовтий
Півники угорські
Півники борові
Тоція карпатська
Ковпачка тупокінцева
Гвоздика бузька
Мерингія бузька
Смілка крейдяна
Хрін крупноплодий
Капуста кримська
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Код
2110
2115
2135
2136
2139
2174
2201
2238
2256
2267
2271
2280
2287
2319
2327
2333
4087
4095

Латинська назва
Crambe koktebelica
Lepidium turczaninowii
Astragalus setosulus
Astragalus tanaiticus
Genista tetragona
Cyclamen kuznetzovii
Onosma polyphylla
Achillea glaberrima
Centaurea pseudoleucolepis
Lagoseris purpurea
Serratula tanaitica
Allium regelianum
Colchicum fominii
Stipa syreistschikowii
Himantoglossum caprinum
Steveniella satyrioides
Serratula lycopifolia
Stipa zalesskii

Українська назва
Катран коктебельський
Хрінниця Турчанінова
Астрагал щетинистий
Астрагал донський
Дрік чотиригранний
Цикламен Кузнєцова
Громовик багатолистий
Деревій голий
Волошка несправжньоблідолускова
Лагозерис пурпуровий
Серпій донський
Цибуля Регеля
Пізньоцвіт Фоміна
Ковила Сирейщикова
Ремнепелюстник козячий
Стевеніелла сатирієподібна
Серпій різнолистий
Ковила Залеського

Обстеження має бути організоване таким чином, щоб отримати основні дані про види
на території планованої діяльності, зокрема дані про кількість і розмір локалітетів,
чисельність виду та тенденції розвитку, оселище виду та тенденції, які відбуваються
у локалітетах, минулі та сучасні впливи на оселища видів та потенційні ризики, які
може становити планована діяльність.
Для оцінки стану збереження популяції виду у конкретному локалітеті мають бути
встановлені наступні критерії:
1. Розмір площі поширення
= розмір площі [га, м2], яку займає вид, включаючи фертильні, стерильні, а також пошкоджені особини,
•• розмір площі визначається за допомогою оцінки за ортофотогрфіями або прямо на
місцевості по крайових точках за допомогою GPS,
•• у разі, якщо популяція складається з декількох чітко визначених мікропопуляцій,
то площа ділянки розраховується як сума площ цих мікропопуляцій (тобто площі
між мікропопуляціями до розміру площі поширення не зараховуються).
2. Кількість особин
= кількість особин виду (фертильних, стерильних і пошкоджених разом), зафіксованих у локалітеті під час обстеження,
•• при малих популяціях (до 500 шт.) визначається точна кількість особин, при більших популяціях дається приблизна кількість. Кількість особин на певній площі визначається приблизно також у випадках, коли популяція займає важкодоступну
місцевість (наприклад, стрімкі схили, акваторії тощо).
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3. Віталітет (життєвість) популяції
= співвідношення у відсотках квітучих, або плодоносних особин від загальної кількості особин на території планованої діяльності.
4. Стан біотопу (природного оселища)
4.1. розмір біотопу
= площа ділянки реального поширення виду + навколишня площа цілого біотопу [га, м2]
•• розмір площі біотопу встановлюється подібно до встановлення площі поширення
виду.
4.2 відсоток представленості інвазійних адвентивних видів
= проективне покриття інвазійних адвентивних видів [%] на площі біотопу
4.3 стан освітленості
= ступінь затінення біотопу чагарниками та деревами (у відсотках)
4.4 несприятливі впливи
= несприятлива для виду зміна біотопу, спричинена природніми процесами або діяльністю людини, що здійснюється в локалітеті
5. Динаміка популяції
= зміна чисельності популяції виду європейського значення в локалітеті протягом
останніх 10 років
Час обстеження
Найкраще проводити моніторинг під час цвітіння виду, що є об’єктом моніторингу.

Мохоподібні
Буксбаумія зелена (Buxbaumia viridis)
Методи збору даних для обстеження
Обстеження полягає у виявленні кількості повалених дерев, що розкладаються, на
яких виявлено дернини Буксбаумії зеленої. Під час обстеження підраховуються спорофіти виду. Визначається тип субстрату (наприклад, лежачий стовбур що розкладається, пень або крона), тип деревини та ступінь розкладання субстрату згідно з наступною шкалою (Söderström, 1988):
1 – деревина тверда, з непошкодженою корою,
2 – деревина тверда, кора відлущується, але не більше, ніж 50% площі все ще залишається непошкодженою,
3 – деревина тверда, кора відлущується більше, ніж на 50% площі,
4 – деревина починає розм’якшуватися, кора відсутня, але текстура деревини залишається гладенькою,
5 – деревина м’яка, з невеликими тріщинами, відсутні деякі частини дерева,
6 – відсутні частини дерева, стовбур вже втратив свою первинну форму,
7 – зовнішній шар мертвого дерева вже не проглядається, але серцевина стовбура
все ще може зберігатися,
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8 – дерево повністю розклалося без залишків твердих частин, зовнішній шар неможливо визначити.
Найкращий час для моніторингу Буксбаумії зеленої – це період від танення снігу до
кінця травня (у вищих гірських поясах навіть у червні) і з вересня до перших сильних
заморозків або снігопадів.
Двоголівник зелений (Dicranum viride)
Методи збору даних обстеження
У рамках кожної ділянки визначаються основні параметри, такі як тип деревини та
товщина на висоті 1,3 м, участь у відсотках досліджуваного виду та інших супутніх
видів мохоподібних та дані про орієнтацію частин стовбура з поширенням виду проти сторін світу (південної, західної, північної та східної). Окружність стовбура разом
з інтервалом висот із зазначеним поширенням виду (інтервал нижнього і верхнього
поширення виду на стовбурі) – це розміри оселища виду. Найкращий час для моніторингу виду – з 1 травня по 30 жовтня.
Гачківник глянсуватий (Hamatocaulis vernicosus syn. Drepanocladus vernicosus) і
Меезія довгоніжкова (Meesia longiseta)
Методи збору даних обстеження
На кожній обстеженій ділянці фіксують площі оселищ виду, а також проективне покриття виду в кожному локалітеті у відсотках. Найкращий час для моніторингу виду –
з 1 травня до 30 серпня. Визначається площа території, умови якої є придатними для
існування виду. Це може бути ціле торфовище або його частина).
Біломох сизий (Leucobryum glaucum), Діхеліма колосовидна (Dichelyma capillaceum),
Ковпачка тупокінцева (Encalypta mutica)
Методи збору даних обстеження
Визначається розмір ділянки, на якій вид присутній і зазначається, чи утворює вид
компактні куртини, чи його поширення є мозаїчним, чи він зустрічається лише поодиноко. У відсотках також визначається покриття інших мохоподібних, зафіксованих
у локалітеті. Обстеження може здійснюватися цілий рік, за винятком періоду зі сніговим покривом. Найкращий період моніторингу – з 1 квітня до 30 листопада.
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4.8. Методика обстеження біотопів
При обстеженні біотопів (природних оселищ) першочергове значення має їх коректна
ідентифікація. З цією метою можна використати літературні джерела (Тлумачний…
2017; Національний …, 2018). Враховуючи особливості біотопів (природних оселищ)
як надорганізмових систем їх інтерпретація до класифікаційних одиниць різного рівня
може викликати інколи значні труднощі а також суперечності між різними експертами. Для їх уникнення ми рекомендуємо виконувати геоботанічні описи і представляти
їх у звітах з ОВД.

Методика обстеження лісових біотопів з Резолюції 4 Бернської конвенції
Код
G1.11
G1.12
G1.21

Англійська назва
Riverine Salix woodland
Boreo-alpine riparian galleries
Riverine Fraxinus – Alnus woodland, wet
at high but not at low water
G1.22
Mixed Quercus-Ulmus-Fraxinus
woodland of great rivers
G1.3
Mediterranean riparian woodland
G1.4115 Eastern Carpathian Alnus glutinosa
swamp woods
G1.414 Steppe swamp Alnus glutinosa woods
G1.51
Sphagnum Betula woods
G1.6
Fagus woodland
G1.7
Thermophilous deciduous woodland
G1.8

Acidophilous Quercusdominated
woodland
G1.A1
Quercus-Fraxinus-Carpinus betulus
woodland on eutrophic and mesotrophic
soils
G1.A4
Ravine and slope woodland
G3.1B
Alpine and Carpathian subalpine Picea
forests
G3.1C
Inner range montane Picea forests
G3.1F
Enclave Picea abies forests
G3.25
Carpathian Larix and Pinus cembra
forests
G3.4232 Sarmatic steppe Pinus sylvestris forests
G3.4E

120

Українська назва
Прибережні вербові ліси
Борео-альпійські галерейні ліси
Прирічкові ясенево-вільхові ліси зі змінним зволоженням
Мішані дубово-в’язово-ясенові ліси великих річок
Середземноморські прибережні ліси
Східно-карпатські заболочені ліси з Alnus
glutinosa
Степові заболочені ліси із Alnus glutinosa
Березові ліси зі сфагновими мохами
Букові ліси
Термофільні листопадні ліси (за винятком
G1.7D – лісів Castaneasativa)
Ацидофільні ліси з домінуванням Quercus
Дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах

Яружні та схилові ліси
Альпійські та Карпатські субальпійські
ялинові ліси
Ялинові ліси внутрішніх масивів
Острівні ялинові ліси
Карпатські ліси з модрини та сосни
кедрової
Сарматські ліси степової зони з Pinus
sylvestris
Ponto-Caucasian Pinus sylvestris forests Понто-Кавказькі ліси з Pinus sylvestris
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Код
G3.5
G3.7

G3.9
G3.E

Англійська назва
Pinus nigra woodland (but excluding
G3.57: Pinus nigra reforestation)
Lowland to montane mediterranean
Pinus woodland (excluding Pinus nigra)
Coniferous woodland dominated by
Cupressaceae or Taxaceae
Nemoral bog conifer woodland

Українська назва
Ліси з Pinus nigra (за винятком G3.57: Насадження Pinus nigra)
Соснові ліси від низовинного до гірського
середземноморського поясу (за винятком,
Pinus nigra)
Хвойні ліси з домінуванням Cupressaceae
або Taxaceae
Заболочені хвойні ліси неморальної зони

Назва та опис методу збору даних для здійснення польового обстеження на місцевості
Для польового обстеження використовується контрольний обхід на місцевості за
допомогою лінійного методу (похідна лінія). Похідну лінію оцінювач моделює таким
чином, щоб перехід по біотопу був найменш складним, і так, щоб пройти через весь
досліджуваний біотоп на максимальній відстані між проходами у 100 м (у межах видимості). Для поліпшення якості оцінки під час контрольного обходу можна встановити на похідній лінії, в залежності від доцільності та ступеня однорідності біотопу,
більшу кількість зупинок (в середньому одна зупинка на 1 га), де окремі критерії
оцінюються та записуються, причому у записнику фіксується лише отримане середнє
або загальне значення для всієї території біотопу.
При обстеженні переважно використовується метод експертної візуальної оцінки
(частки, участі, проективного покриття). Для деяких показників використовуються
підрахунки (мертві, великі та особливо цінні дерева) в особинах на гектар (загальна
кількість особин на ПМЛ повинна бути перерахована на гектари або середні значення на гектар з окремих ділянок). Для того, щоб визначити основні польові дані для
біотопів (крутизна та експозиція схилу, висота над рівнем моря) використовуються
вимірювальні прилади (інклінометр, компас, висотомір) або ці дані можна вирахувати
з відповідних наявних даних (карти, ГІС-шари). Як інструмент для об’єктивізації участі
дерев можна використовувати реласкоп або вимірювальну пластину.
Оцінювання частки, загального проективного покриття, зімкнутості, здійснюється відповідно до експертної оцінки з точністю до цілого %. Оцінювач повинен визначити на
обстежуваній ділянці окремі таксони видів рослин від дерев, чагарників та трав до
мохів та лишайників (з пріоритетом ідентифікації у зазначеній послідовності). Оцінки
покриття окремих таксонів для дерев (з товщиною на висоті 1,3 м ≥7 см), кущів і підліску (дерева з товщиною на висоті 1,3 м <7 см) оцінюються з точністю до цілих у відсотках (у випадку рідкісних особин, якщо можливо – точніше), трав’янисті рослини
мохи та лишайники оцінюються за допомогою модифікованої шкали Тенслі (1 - < 1%,
2 – 1-25%, 3 - > 25%) або у відсотках.
Важливим джерелом інформації про стан лісового біотопу є фотографії. Для лісових
біотопів потрібні фотографії деревостанів, крон, підросту, фітоценозу (у разі потреби
їх можна об’єднати).
Строки обстеження
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Протягом усього вегетаційного періоду (з квітня до жовтня), в залежності від конкретних кліматичних умов (у нижчих гірських поясах – вегетативний спокій коротший).
Код ділянки відповідно до матеріалів лісовпорядкування – лісництво, квартал, виділ.
Тип лісу – вказується тип лісу, що переважає на обстеженій ділянці. У випадку наявності декількох типів лісу на ПМЛ вказується не більше 3 основних типів. У якості
вихідних даних можна використати дані з матеріалів лісовпорядкування.
Географічні координати – вказуються координати WGS (N00.00000°, E00.00000°)
центру обстеженої ділянки (очікувана точність GPS до ± 10 м).
Біотопи європейського значення, виявлені на ділянці – вказується код лісового
біотопу європейського значення, що зустрічається на обстеженій ділянці відповідно
до Резолюції 4 Бернської конвенції. У випадку присутності декількох біотопів, вони
перераховуються у порядку зменшення їхньої представленості.
Вказується також частка площі кожного біотопу до площі обстеженої ділянки в межах
від 1 до 100%. Якщо на обстеженій ділянці трапляються біотопи, які не відповідають
критеріям лісового біотопу європейського значення, зазначається назва біотопу відповідно до Національного каталогу біотопів України і його частка у %.
Національний статус біотопу– зазначається належність угруповань обстеженого
біотопу до Зеленої книги України.
Покриття ярусів біотопу – вказується оцінка покриття ярусів у лісовому біотопі на
обстеженій ділянці, в такому порядку: ярус E3 – дерева (проективне покриття дерев),
E2 – чагарники, E1 – трави і E0 – мохи з точністю до 1%.
Висота над рівнем моря – вказується діапазон висот над рівнем моря в лісовому біотопі (максимальна та мінімальна).
Крутизна схилу – вказується усереднений нахил лісового біотопу на обстеженій ділянці у відсотках (або у градусах).
Експозиція – вказується переважаюча експозиція лісового біотопу на обстеженій ділянці у 8 основних напрямках (N, NЕ, E, SE, S, SW, W, NW). У випадку нульової крутизни
вказується Північ (N).
Користувач – вказується користувач лісових земельних ділянок
A1 Дерева – вказується приблизна сумарна участь дерев товщиною на висоті 1,3 м
до 7 см (з урахуванням площі проекцій крон) у відсотках. Розрізняють сумарну участь
природних лісів, штучних деревних насаджень та інвазійних дерев.
A2 Трави та кущі – вказується сумарне покриття трав’янистих рослин та кущів на
ПМЛ у двох категоріях – природні та інвазійні.
B1 Вікова структура – вказується спрощена інформація про вік лісового біотопу
на ПМЛ. Спочатку оцінюються одновікові сегменти (диференціація віку деревостану
до 20 років), потім різновікові сегменти (диференціація віку деревостану від 20 до
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50 років) і дуже різновікові сегменти (диференціація віку деревостанів понад 50 років) та визначається їх частка відносно площі усього лісового біотопу на ПМЛ. Для
кожної категорії вказується діапазон оцінюваного віку покриття (мінімальний та максимальний) та стадії заростання. У даному випадку мова йде про оцінюваний вік деревостану загалом, а не про окремі дерева, тому наймолодші або найстарші особини
повинні становити істотну (не менше 5%) частку.
B2 Омолодження – вказується сумарне покриття відновленого лісу в розподілі на
природне та штучне відновлення, окремо виділяються інвазійні види (разом).
B3 Структура – вказується узагальнена інформація про оцінку вертикальної структури
лісового біотопу на ПМЛ. Розрізняються одноярусні деревостани (що складаються лише
з одного ярусу крон, допускається диференціація висоти дерев до розміру 1/3 висоти,
як правило мова йде про одновікові та однорідні деревостани), двоярусні (має два різні
виразні горизонтальні під’яруси крон, під головним під’ярусом знаходиться наступний,
який належить до іншого деревного або вікового класу, є життєздатним і добре розвиненим) і багатоярусні(має більше ярусів крон, які є різновіковими і різновидовими).
Частини ПМЛ, які є одноярусними, навіть якщо вони різного віку, сумуються.
B4 Великі та особливо цінні дерева – вказується кількість особин, що знаходяться
в лісовому біотопі на ПМЛ, які а) своєю товщиною істотно відрізняються від оточуючих
особин. Вони повинні походити з покоління, яке передувало нинішньому поколінню, і
їх товщина повинна бути у понад 1,8 разів більше, ніж середня товщина (ds). б) Особливо цінними є дерева, що мають велику природну цінність, які своєю формою або
властивостями утворюють сприятливі умови для рідкісних організмів. До таких, наприклад, відносять дуплисті, великі та розлогі дерева, а також цінні екземпляри рідкісних
деревних порід. У формуляр записується кількість таких дерев в шт. / га!
B5 Великий сухостій – вказується кількість великих мертвих дерев у лісовому біотопі на ПМЛ. Оцінюються стоячі і повалені мертві дерева, що перевищують встановлені
межі. Ліміт довжини – 3 м, однаковий для всіх біотопів. Ліміт товщини мертвого дерева – 40 (30) см посередині колоди для лежачих, або на висоті 1,3 м для стоячих дерев
(POLÁK, SAXA2005). У формуляр записується результати підрахунку в шт. / га!
C1 Життєвість – оцінюється на основі стану крон та стовбурів дерев на ПМЛ, а також
їх фізіологічних проявів. Прояв фізіологічного процесу оцінюється шляхом оцінки стану асиміляційних органів, змін у їх розмірі і кольорі (пожовтіння), кількості генеративних органів чи плодів. У стандартних полях потенційний найкращий статус по відношенню до природного середовища проживання (крайні позиції і нижче) коливається
від 0 до 3. Розрізняються чотири категорії ступенів пошкодження:
0
1

Здоровий – переважання особин без пошкодження стовбурів і коренів з редукцією
крон (асиміляційного апарату) до 20%.
Трохи погіршений – переважання особин з невеликим пошкодженням стовбурів,
коренів і крон, без впливу на фізіологічні процеси дерев.
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2

3

Помірно погіршений – переважання особин з сильно пошкодженими ділянками
дерев, що впливають на фізіологічні процеси у деревині, але з можливістю їх відновлення (розривні рани на стовбурах та кореневінарости, регенерація крони з пошкодженням до 50%).
Значно погіршений – переважання особин зі значними пошкодженнями з довготривалими наслідками, що впливають на фізіологічні процесиу деревині (грибкові
захворювання стовбурів, всихання крон, відмирання особин).

С2 Негативний вплив навколишнього середовища – оцінюється ізольованість та
оточення території антогенно порушеними (трансформованими) біотопами або іншими площами, які можуть прямо або опосередковано здійснювати негативний вплив.
Потенційні загрози планованої діяльності – вказуються окремі види діяльності. Біля
кожного виду вказується оцінка впливу (низький, середній, високий). Окремо оцінюється поточний вплив, а також передбачувана майбутня загроза.
Якість біотопу – оцінюється загальна якість біотопу (як простий індикатор для порівняння з автоматично розрахованим станом за критеріями та індикаторами сприятливого стану біотопів). Вказується частка біотопу на обстеженій ділянці в хорошому,
або в поганому стані.
Перспективи біотопу – оцінюються перспективи майбутнього стану лісового біотопу
по відношенню до сучасного стану, сучасних впливів та майбутніх загроз. Позитивна
оцінка розглядається як хороші перспективи, негативна – як погані, неоднозначні і
сумнівні, або невідомі.
Фотографії – позначаються категорії (типи) сфотографованих зображень. Бажано,
щоб фотографії були з геотегами або для них були зафіксовані точні географічні координати.
Перелік видів рослин – вказуються всі таксони, ідентифіковані на обліковій ділянці
площею щонайменше 100 м2, і біля кожного вказується його проективне покриття.
Для дерев, чагарників і підросту (висока пріоритетність ідентифікації вимагає визначення та запису усіх таксонів) з точністю до 1%, для інших видів (переважно диференційні, діагностичні та інвазійні види) у модифікованій шкалі Тенслі (1 < 1%, 2 < 25%,
3 > 25%) або у відсотках.
Ділянка геоботанічного опису повинна бути флористично і ценотично однорідною.
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Методики моніторингу нелісових біотопів
Прибережні та галофітні біотопи
Код
A2.5
E6.2

Англійська назва
Coastal saltmarshes and saline
reedbeds
Continental inland salt steppes

Українська назва
Прибережні солончаки та засолені зарості
очерету
Континентальні внутрішні засолені степи

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
Визначається площа біотопу і фіксуються всі види та їх покриття за шкалою Тенслі
(або у відсотках), зареєстровані впродовж одного проходу через територію, зайняту
біотопом.
В межах обстеженої ділянки рекомендується зробити геоботанічний опис, координати якого фіксуються за допомогою GPS. Його розмір 4 × 4 метри (або інший, залежно
від поширення угруповання на місцевості), він виконується відповідно до методів
школи Браун-Бланке). Для видів, що зафіксовані і на описовій ділянці записують дані
щодо проективного покриття у відсотках.
Строки обстеження
З середини липня до кінця вересня.
Прибережні та внутрішньоконтинентальні піщані біотопи
Код
B1.1
B1.3
B1.4
B1.6
B1.8
E1.12
E1.9

X35

Англійська назва
Sand beach driftlines
Shifting coastal dunes
Coastal stable dune grassland (grey
dunes)
Coastal dune scrub
Moist and wet dune slacks
Euro-Siberian pioneer calcareous sand
swards
Open non-Mediterranean dry acid and
neutral grassland, including inland dune
grassland
Inland Sand Dunes

Українська назва
Піщані пляжі лінії прибою
Рухливі приморські дюни
Стабільні приморські дюни з трав’яною
рослинністю («сірі дюни»)
Чагарники на приморських дюнах
Мокрі та вологі міждюнні улоговини
Євро-сибірські піонерні угруповання на
карбонатних пісках
Незімкнені несердземноморські сухі
кислі та нейтральні трав’яні угруповання, у тому числі континентальні трав’яні
угруповання на дюнах
Континентальні піщані дюни

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
Визначається площа біотопу і фіксуються всі види та їх покриття за 3-бальною шкалою Тенслі, зареєстровані впродовж одного проходу через дану площу. В межах обстеженої ділянки рекомендується зробити геоботанічний опис, координати якого
фіксуються за допомогою GPS. Його розмір 4 × 4 метри (або інший, залежно від поширення угруповання на місцевості), він виконується відповідно до методів школи Бла125
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ун-Бланке з використанням модифікованої 9-бальної шкали проективного покриття
(van der Maarel,1979) або у відсотках.
Строки обстеження
З 1 травня до 31 липня.
Прісноводні біотопи
Код
C1.1
C3.4
C3.51

Англійська назва
Permanent oligotrophic lakes, ponds and
pools
Species-poor beds of lowgrowing
waterfringing or amphibious vegetation
Euro-Siberian dwarf annual amphibious
swards (but excluding C3.5131 Toadrush swards)

Українська назва
Постійні оліготрофні озера, ставки та
водойми
Маловидові зарості низькорослої прибережно-водної та земноводної рослинності
Євро-сибірські низькорослі однорічні
земноводні угруповання (за винятком
угруповань ситнику жаб’ячого)

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
Моніторинг біотопу проводиться в місцях, де присутній або потенційно присутній
(в недалекому минулому неодноразово підтверджений) досліджуваний біотоп, який
зазвичай представлений впродовж цілого року, або тільки частину року на відкритій
поверхні водного дзеркала (водойми/затопленої території). Об’єктом обстеження є
загальна поверхня води, в рамках якої цей біотоп зустрічається, або оголене дно (без
товщі води над поверхнею ґрунту) частини водної поверхні де за певних умов (зниження рівня води та оголення дна на певний період) виникає даний біотоп. Ділянка,
на якій присутній даний біотоп, наноситься на ортофотокарту; також позначається
присутність інших біотопів або відкритого водного дзеркала.
На обстеженій ділянці записують всі види та їх покриття за 3-бальною шкалою Тенслі,
що виявлені впродовж одного проходу через територію. На обстеженій ділянці рекомендується виконати геоботанічний опис в межах квадрату/прямокутника з площею
10 м2- 16 м2. В межах облікової ділянки записуються види з проективним покриттям
за модифікованою 9-бальною шкалою (van der Maarel 1979) або у відсотках.
Рекомендується вимірювати глибину та прозорість води, (хоча б візуально за 4-ступінчастою шкалою від 1 = чиста до 4 = повністю каламутна), рН і електропровідність
(кондуктивність) портативним пристроєм (евтрофікація або навпаки окислення, падіння рівня води можуть пояснити можливі зміни біотопу).
Утворення такого типу біотопу не є регулярним; вони можуть виникати щорічно або
лише один раз на кілька років. Тому їх виявлення і обстеження є досить складним.
Строки обстеження
Оптимальним періодом для обстеження є час, коли принаймні частина водної (затопленої) поверхні звільняється з-під води на термін не менше двох місяців. У природних умовах зазвичай це відбувається в кінці літа та восени (з вересня по листопад),
але за певних обставин дно також може вивільнятися і значно раніше (наприклад,
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спускання ставка, сухий весняний період без опадів). Це потрібно враховувати при
плануванні обстеження. Обстеження повинно проводитись через 2 – 4 місяці після
того, як дно оголиться/спаде рівень води на площі, достатній для виявлення і обстеження біотопу.

Код
C1.222
C1.223
C1.224
C1.225
C1.226
C1.25

Англійська назва
Українська назва
Floating Hydrocharis morsus-ranae rafts Вільноплаваючі скупчення Hydrocharis
morsus-ranae
Floating Stratiotes aloides rafts
Вільноплаваючі скупчення Stratiotes
aloides
Floating Utricularia australis and
Вільноплаваючі колонії Utricularia
Utricularia vulgaris colonies
australis та Utricularia vulgaris
Floating Salvinia natans mats
Вільноплаваючі килимки Salvinia natans
Floating Aldrovanda vesiculosa
Вільноплаваючі угруповання Aldrovanda
communities
vesiculosa
Charophyte submerged carpets in
Занурені килимки харофітів у мезотрофmesotrophic waterbodies
них водоймах

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
На обстежуваній ділянці, визначається площі біотопу і записуються всі види та їх проективне покриття за шкалою Тенслі, виявлені впродовж одного проходу через дану
територію.
У разі, якщо на обстежуваній ділянці поширені різні типи біотопів, у тому числі ті,
що належать до цієї групи, ми окремо визначаємо площу кожного біотопу. Доцільно
приблизно позначити поширення окремих біотопів на ортофотокарті. Рекомендується
також виконати геоботанічні описи для кожного типу для відображення наявності
різних типів рослинності в межах ділянки. Рекомендований розмір облікової ділянки
16 м2, а в природних межах фітоценозів. В межах облікової ділянки фіксуються усі
види і вказується їхнє проективне покритт за допомогою модифікованої 9-бальної
шкали (van der Maarel 1979) або у відсотках.
Окрім видового списку водних рослин, ми рекомендуємо записати наступні екологічні
характеристики: середня глибина води в см – 10 вимірювань глибини в різних місцях
ПМЛ у довільному порядку, тип субстрату русла – переважаючий тип в 4 категоріях
(1 = бетон, скали, каміння > 6,3 см, 2 = гравій 0,2 – 6,3 см, 3 = пісок 0,063 – 0,2 см,
4 = дрібнозернистий осад <0,063 см), температура води, рН та електропровідність
вимірюються за допомогою портативного приладу.
Строки обстеження
З 10 червня до кінця серпня в континентальному, степовомута паннонському біорегіонах, з липня до серпня в альпійському регіоні.
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Код
C1.32

Англійська назва
Free-floating vegetation of eutrophic
waterbodies
C1.33
Rooted submerged vegetation of
eutrophic waterbodies
C1.3411 Ranunculus communities in shallow
water
C1.3413 Hottonia palustris beds in shallow water

Українська назва
Вільноплаваюча рослинність евтрофних
водойм
Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм
Угруповання водяних жовтеців на мілководдях
Зарості Hottonia palustris на мілководдях

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
Визначають площу біотопу, в межах якої записуються всі види рослин та їх проективне покриття за допомогою 5-бальної шкали (Kohler & Janauer 1995), що відповідає
Водній рамковій Директиві ЄС (Water Framework Directive) та нормативу STN EN 14
184 (2003) і стосується водних макрофітів у проточних водах.
1 – поодиноко (від 1 до 3 особин),
2 – періодично (від 3 до 5 осіб),
3 – досить часто (покриття до 10%),
4 – часто (від 11 до 50% покриття) тa
5 – дуже часто (покриття понад 50%).
У разі, якщо на обстежуваній ділянці наявний також інший тип біотопу, фіксуються
лише види біотопу, що є об’єктом обстеження. Доцільно приблизно відобразити поширення окремих біотопів на ортофотокарті.
В межах ПМЛ записуються всі види рослин та їх покриття за шкалою Kohler & Janauer,
зареєстровані впродовж одного проходу через дану площу.
Крім моніторингу водних рослин, рекомендується провести моніторинг основних абіотичних параметрів (за Janauer 2003; http://www.midcc.at/main/PDF/Abiotik.pdf).
•• середня глибина води в см – 10 вимірів глибини в різних ділянках ПМЛ, обраних
у довільному порядку;
•• швидкість руху води в потоці – оцінка в 4 категоріях (1 = стояча вода, 2 = повільна
течія ≤ 30 см/с, 3 = середня течія 31 – 65 см/с; 4 = швидка течія ≥ 70 см/с);
•• тип субстрату русла – переважаючий тип в 4 категоріях (1 = бетон, скелі, каміння
> 6,3 см, 2 = гравій 0,2 – 6,3 см, 3 = пісок 0,063 – 0,2 см, 4 = дрібнозернистий осад
< 0,063 см);
•• тип берегів – переважаючий тип в 4-х категоріях (1 = бетон, скелі, каміння > 6,3 см,
2 = гравій 0,2 – 6,3 см 3 = пісок 0,063 – 0,2 см, 4 = дрібнозернистий осад < 0,063 см).
Рекомендовано придбати портативний пристрій та за його допомогою виміряти температуру, pH та електропровідність. Цей крок необов’язковий.
В обстежуваної ділянки також доцільно зробити геоботанічний опис, координати якого визначають за допомогою GPS. Розмір облікової ділянки становить 16 м2 (довжина
і ширина ділянки залежать від реальної ситуації), опис виконується за методикою
школи Браун-Бланке. Проективне покриття оцінюється за модифікованою 9-бальною
шкалою (van der Maarel 1979) або у відсотках.
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Необхідно також зафіксувати % площі (від довжини потоку 500 м), на якій в даному
локалітеті присутній біотоп, що є об’єктом обстеження.
Строки обстеження
З 10 червня до кінця серпня в континентальному, степовому і паннонському регіоні,
з липня до серпня в альпійському регіоні.

Код
C3.55
F9.1
F9.3

Англійська назва
Sparsely vegetated river gravel banks
Riverine scrub
Southern riparian galleries and thickets

Українська назва
Слабо зарослі гравійні береги річок
Прирічкові чагарники
Південні прибережні галерейні ліси
(За винятком F9.35: Прибережні ділянки
інвазивних заростей)

Опис методики збору даних для здійснення польового моніторингу
Визначають площу біотопу. На ній записуються всі види та їх проективне покриття за
шкалою Тенслі, виявлені впродовж одного проходу через територію. У разі, якщо на
обстежуваній ділянці присутній інший тип біотопу, до формуляру заносяться тільки
види, присутні на ділянці, зайнятій біотопом, що є об’єктом обстеження. В межах ділянки виконується також геоботанічний опис, координати якого визначаються за допомогою GPS і його площа становить:
•• для C3.55– 4 × 4 метра, іноді може мати іншу форму, найчастіше прямокутник
різного розміру, межі якого збігаються з межами ділянки біотопу, звільненої з-під
води з відповідною рослинністю.
•• для F9.1 і F9.3 – 15 × 15 метрів, або іншу форму і розмір, в залежності від форми та
розміру вивільнених з-під води донних відкладів.
Геоботанічний опис виконується за методикою школи Браун-Бланке. Проективне покриття
зазначається за модифікованою 9-бальною шкалою (van der Maarel 1979) або у відсотках.
Біотоп C3.55 є специфічним, він формується на оголених піщаних наносах великих річок
(вздовж русла). Для обстеження біотопу необхідно вибрати відрізок річки, як правило,
в середній або нижній частині, найкраще у меандровій ділянці, де передбачається, що
під час значного зниження рівня води донні відклади звільняться з-під води, пересохнуть і виникнуть умови для формування даного біотопу. На вибраному відрізку слід
зробити принаймні один репрезентативний опис із зазначенням кількості інших ділянок
з його присутністю. У такому разі необхідно зафіксувати % від площі, де присутній біотоп, і зазначити лише ті види, які входять до складу біотопу, що є об’єктом обстеження.
Строки обстеження
•• Для біотопу C3.55- під час найнижчого рівня води в руслі, тобто як правило, влітку та восени (з кінця липня до 30 вересня) і під час цвітіння виду Calamagrostis
pseudophragmites.
•• Для біотопу F9.1- з 1 липня до 30 вересня, а для біотопу F9.3 – з середини травня
до кінця липня.
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Код
F2.22

Англійська назва
Alpide acidocline Rhododendron heaths

F3.16
F3.241

Juniperus communis scrub
Central European subcontinental
thickets
Ponto-Sarmatic deciduous thickets
Dry heaths
Juniper matorral
Spiny Mediterranean heaths (phrygana,
hedgehog-heaths and related coastal
cliff vegetation)

F3.247
F4.2
F5.13
F7

Українська назва
Альпійські ацидофільні рододендронові
пустища
Зарості Juniperus communis
Центрально-європейські субконтинентальні чагарники
Понтично-сарматські листопадні чагарники
Сухі пустища
Ялівцевий маторраль
Колючі середземноморські пустища
(фригана та колючі пустища та пов’язана
рослинність приморських кліфів)

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
Визначають загальну площу зайняту біотопом. В межах цієї площі, записуються всі
види та їх покриття за шкалою Тенслі, зареєстровані впродовж одного проходу через
дану територію.
Ділянки вересових пустищ часто утворюють мозаїку з трав’яно-злаковими ділянками та ділянками без рослинності, або тільки з лишайниками і мохоподібними, або ж
на поверхню можуть виходити скелі. Ділянку для фітосоціологічного опису ми намагаємося розмістити у місці зі щільним покриттям вересу. Площа облікової ділянки
зазвичай не перевищує 10-15 м2 (3 × 3 м, 4 × 4 м). Угруповання переважно дуже
маловидові, що характерно для даного біотопу.
Площі альпійських ерікоїдних чагарників, в основному ялівцю, чорниці і вересу з низьким, але щільним покриттям у мозаїці з трав’яно-злаковими угрупованнями. Навколишні біотопи утворює гірська сосна або скелі та осипища з різним ступенем проективного покриття. Здійснюється обстеження лише зімкнутих чагарникових заростей.
В межах обстежуваної ділянки закладається ділянка геоботанічного опису 4 × 4 м
або 5 × 5 м. Угруповання маловидові, але для даного біотопу це типово. Також потрібно зазначати покриття мохоподібних та лишайників.
Біотопи субальпійських чагарників, найчастіше з вербою сілезькою, березою карпатською, горобиною та іншими деревинними породами формуються у вигляді смуг, які
межують з високотрав’ям та заростями сосни гірської. Ділянку для геоботанічного
опису потрібно закладати у густих чагарникових заростях таким чином, щоб покриття
ярусу кущів становило щонайменше 50%, а присутність гірської сосни була лише спорадичною. Площа зазвичай не перевищує 15-20 м2. Низькі зарості (стелюхи) карликових верб дуже специфічні. Їх потрібно обстежувати на стрімких схилах крутизною 45°
на площі 10 – 15 м2 (3 × 3 м, 4 × 4 м).
Ксеротермні чагарники важливо розрізняти із мезофітними чагарниками. Моніторинг
проводиться для угруповань рідкісних видів та низьких кущів, таких як мигдаль низький, кизильник, спірея, деякі шипшини (Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia) тощо. Їхні
ділянки часто утворюють мозаїку з трав’яними угрупованнями або ж вони межують
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з ксеротермними узліссями та дубовими лісами. Часто на ділянці присутні скелі. Площу для геоботанічного опису слід розміщувати у густих чагарникових заростях. Облікова ділянка не перевищує 10 – 15 м2 (3 × 3 м, 4 × 4 м). Угруповання багатовидові,
вони поєднують у собі узлісні, лучні та лісові види.
При обстеженні ялівцевих рідколісьу випадку, якщо на обстежуваній ділянці знаходиться інший тип біотопу (найчастіше ділянки з трав’яною рослинністю), записують
лише види, присутні на площі біотопу, що є об’єктом обстеження, а також дають відповідні оцінки проективного покриття, тобто для видів, що віддають перевагу освітленим
місцям, проективне покриття не може бути оціненим у3 бали. Насамперед, слід звертати увагу на види, що ростуть у затінку і знаходять прихисток під густими заростями
Juniperus communis. В межах ділянки рекомендується виконати геоботанічний опис,
облікову ділянку якого розмічають в центрі локалітету за допомогою GPS, і позначають на місцевості 4 відрізками арматури. Рухаючись у густих заростях доцільно використовувати мачете, або, принаймні, захищати свої руки шкіряними рукавичками. Опис
проводиться на місцях, де покриття ялівцю та інших кущів перевищує 50 %. Мінімальні
розміри для облікової площі – 5 × 5 м, оптимальні – близько 50 м2. Зарості ялівцю найчастіше формуються на місцях колишніх пасовищ, розташованих на некрутих схилах.
Геоботанічний опис виконується за методикою школи Браун-Бланке з використанням
модифікованої 9-бальної шкали (van der Maarel 1979) або у відсотках.
Строки обстеження
З 1 червня до 30 вересня.
Природні та напівприродні трав’яні біотопи
Код
E1.11
E1.13

E1.2
E1.3
E1.71
E2.2
E2.3
E3.4
E3.5
E4.11

Англійська назва
Euro-Siberian rock debris swards

Українська назва
Євро-сибірські угруповання на уламках
скель
Continental dry rocky steppic grasslands Континентальні сухі кам’янисті остепнені
and dwarf scrub on chalk outcrops
трав’яні угруповання та чагарнички на
крейдяних відслоненнях
Perennial calcareous grassland and
Багаторічні трав’яні угруповання на вапbasic steppes
няках та степи
Mediterranean xeric grassland
Середземноморські ксеротичні трав’яні
угруповання
Nardus stricta swards
Угрупованя Nardus stricta
Low and medium altitude hay meadows Рівнинні та низькогірні сінокосні луки
Mountain hay meadows
Гірські сінокосні луки
Moist or wet eutrophic and mesotrophic Мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні
grassland
луки
Moist or wet oligotrophic grassland
Мокрі або вологі оліготрофні луки
Boreo-alpine acidocline snow-patch
Борео-альпійські ацидофільні трав’яні
grassland and herb habitats
угруповання на сніжниках
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Код
E4.12
E4.3
E4.4
E5.4
E5.5

Англійська назва
Boreo-alpine calcicline snow-patch
grassland and herb habitats
Acid alpine and subalpine grassland
Calcareous alpine and subalpine grassland
Moist or wet tall-herb and fern fringes
and meadows
Subalpine moist or wet tall-herb and
fern stands

Українська назва
Борео-альпійські кальцифітні трав’яні
угруповання на сніжниках
Кислі альпійські та субальпійські луки
Кальцифітні альпійські та субальпійські луки
Мокрі або вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки
Субальпійські мокрі або вологі високотравні і папоротеві ділянки

Опис методики збору даних для здійснення польового моніторингу
Визначають площу обстежуваного біотопу. У разі, якщо на обстежуваній ділянці знаходиться інший тип біотопу, зазначають лише види, присутні на ділянці біотопу, що є
об’єктом обстеження. У формуляр записують відсоток площі досліджуваного біотопу
від усієї площі обстежуваної ділянки планованої діяльності.В межах обстежуваного біотопу записуються всі види та їх проективне покриття за шкалою Тенслі, зареєстровані
впродовж одного проходу через ділянку. В межах обстежуваної ділянки рекомендується виконати геоботанічний опис, координати якого фіксуються за допомогою GPS. Він
має розмір 4 × 4 метри (або інший, залежно від поширення угруповання на місцевості,
напр. 2 × 2 м, у випадку невеликих сніжників для типів E4.11 і E4.12; або 4 × 10 м, або
іншої прямокутної форми, що відповідає формі однорідного прибережного угруповання
в біотопі E5.4) і виконується методами школи Браун-Бланке з використанням модифікованої 9-бальної шкали (van der Maarel 1979) або у відсотках.
Період моніторингу
Найкращий час для моніторингу біотопів:
•• E1.11, E1.12, E1.13, E1.9 – з 1 травня до 30 липня
•• E4.11, E4.12, – з 1 липня до 30 серпня
•• E4.3, E4.4 – з 15 червня до 30 серпня
•• E1.2, E1.3- з 15 травня до 30 червня
•• E1.71 – з 1 червня до 30 вересня, залежно від положення та інтенсивності випасання біловусових угруповань. Найкраще здійснювати моніторинг під час цвітіння
вузьколистих злаків і осок (червень, липень, у альпійських поясах також серпень),
які важко ідентифікувати у вегетативному стані.
•• E3.5 – з 1 червня до 30 серпня. Залежно від розвитку рослинності протягом сезону,
можна біотоп досліджувати також впродовж вересня. Найкраще здійснювати моніторинг перед першим укосом, який зазвичай проходить наприкінці червня або в липні.
•• E5.4, E5.5 – з 1 липня до 15 вересня
•• E3.4 – з 15 травня до 30 червня. Моніторинг можна здійснювати також після першого укосу по відрослій отаві з липня до кінця серпня або вересня. На угіддях,
що використовуються періодично (час від часу), термін першого укосу – зазвичай
в кінці травня, до цього часу розквітає лише частина видів. Цвітіння основної маси
травостою цих луків відбувається у серпні перед першим укосом.
•• E2.2 – з 15 травня (у нижчих поясах) до 15 липня – перед першим укосом. Моніторинг угруповань, які не косяться або косяться пізніше можна проводити до кінця
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серпня. У разі потреби можна зазначити видовий склад біотопу також по отаві, що
відростає після першого укосу.
•• E2.3 – з 15 червня до 15 серпня. У вищих поясах – з 1 липня до кінця серпня, залежно від погодних умов та розвитку рослинності.
Торф’яні болота
Код
C2.12
D2.3
D4.1
D5.2
X04

Англійська назва
Hard water springs
Transition mires and quaking bogs
Rich fens, including eutrophic tall-herb
fens and calcareous flushes and soaks
Beds of large sedges normally without
freestanding water
Raised bog complexes

Українська назва
Жорстководні джерела
Перехідні болота та сплавини
Багаті болота, включаючи евтрофні високотравні та карбонатні болота
Зарості крупних осок переважно без застою води
Комплекси верхових боліт

Опис методики збору даних для здійснення польового моніторингу
Визначають загальну площу біотопу. В межах цієї площі записують всі види рослин
та їх покриття за шкалою Тенслі, зареєстровані впродовж одного проходу через дану
територію.
Для торф’яних боліт, зазвичай, характерна значна участь мохоподібних. Якщо експерт
знає ці види, їх необхідно записати та вказати покриття окремих видів. Визначення
мохоподібних є обов’язковим, тому якщо експерт не може їх визначити, він збирає
мохи та направляє спеціалісту-бріологу для визначення. В межах обстежуваної ділянки рекомендується зробити геоботанічний опис із фіксуванням географічних координат за допомогою GPS. Облікова ділянка розміром 4 × 4 метра. Опис здійснюється методами школи Браун-Бланке з використанням модифікованої 9-бальної шкали
(van der Maarel, 1979) або у відсотках.
Строки обстеження
З 1 червня до 30 вересня.
У випадку верхових боліт геоботанічний опис слід закладати у місцях з найкраще збереженою рослинністю. При обстеженні біотопів активних верхових боліт, більш доцільно
закладати описи у зниженнях (мочажинах), де зміни (особливо коливання рівня ґрунтових вод) більш помітно відбиваються у складі рослинного покриву. Розмір ділянки слід
підлаштувати до розміру і форми мочажини з урахуванням форми її берегів.
У межах деградованих верхових боліт ми закладаємо облікову ділянку у місцях
з найбільш збереженими залишками рослинності верхового болота.Облікова ділянка
повинна включати місця з вищим рівнем ґрунтових вод (мочажини, низовини), якщо
вони існують. На місцевостях, де були вжиті заходи з рекультивації біотопу (засипання каналів, вирубка самосіву дерев і т. д.), пріоритет надають закладанню облікових
ділянок саме у таких місцях. Облікова ділянка може мати інші розміри, ніж квадрат
4 × 4 м, головне щоб рослинність в її межах була максимально однорідною.
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У випадку обстеження перехідних боліт описи необхідно закладати в місцях з найвищим рівнем підземних вод з типово розвиненою рослинністю.
У випадку обстеження карбонатних боліт, описи необхідно закладати у місцях з найвищим рівнем підземних вод з типово розвиненою торф’яною рослинністю. В контексті
збору даних також варто зазначати життєвість меч-трави звичайної (як мінімум кількість генеративних особин).
Облікова ділянка жостководних джерел повинна бути максимально однорідною, хоча
цього і важко досягти для даного біотопу і форма ділянки повинна бути адаптована
до місцевості.
У разі створення ПМД в біотопі 7230, її необхідно закладати у місцях з найвищим
рівнем підземних вод з типово розвиненою торф’яною рослинністю в межах ПМЛ.
Скелясті біотопи
Код
H1

H3.1
H3.2

Англійська назва
Terrestrial underground caves, cave
systems, passages and waterbodies
Temperate-montane acid siliceous
screes
Temperate-montane calcareous and
ultra-basic screes
Acid siliceous screes of warm exposures
Calcareous and ultra-basic screes of
warm exposures
Acid siliceous inland cliffs
Basic and ultra-basic inland cliffs

H3.511

Limestone pavements

H2.3
H2.4
H2.5
H2.6

Українська назва
Підземні печери, печерні системи, печерні
проходи та водойми
Кислі силікатні осипища помірно-гірського поясу
Кальцифітні та ультраосновні кам’янисті
осипи помірно-гірського поясу
Кислі силікатні осипи теплих експозицій
Кальцитні та ультраосновні кам’янисті
осипи теплих експозицій
Кислотні силікатні континентальні кліффи
Основні та ультраосновні континентальні
кліффи
Горизонтальні відслонення вапняків

Опис методики збору даних для здійснення польового обстеження
Визначається площа біотопу. У разі, якщо на обстежуваній ділянці присутні різні типи біотопів, їх видовий склад зазначається окремо, або фіксується лише видовий склад біотопу
європейського значення. У формуляр записується % площі цільового біотопу від цілого
визначеного полігону. В межах обстежуваного біотопу записуються всі види та їх покриття за шкалою Тенслі, зареєстровані впродовж одного проходу через дану територію.
В межах обстежуваного біотопу рекомендується виконати геоботанічний опис, координати якого фіксуються за допомогою GPS. Не рекомендується заходити всередину ділянки, щоб уникнути зсуву скельного матеріалу та пошкодження рослинності.
Опис виконується за методикою школи Браун-Бланке з використанням модифікованої
9-бальної шкали покриття (van der Maarel 1979) або у відсотках.
Строки обстеження
З 1 червня до 30 вересня.
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Використані шкали покриття для нелісових біотопів:
Шкала покриття Тенслі
3 – понад 50%

2 – від 1 до 50%

1 – до 1%

Модифікована 9-бальна шкала школи Браун-Бланке (van der Maarel, 1979)
r–

1 – 3 особини з незначним проективним покриттям,

+ – декілька особин, проективне покриття 0,5 – 1,5 % площі,
1 – проективне покриття 1,5 – 3 % площі,
2m –

проективне покриття 3 – 5 % площі,

2a – проективне покриття 5 – 12,5 % площі,
2b – проективне покриття 12,5 – 25 % площі,
3 – проективне покриття 25 – 50 % площі,
4 – проективне покриття 50 – 75 % площі,
5 – проективне покриття 75 – 100 % площі
Список використаної літератури:
1. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують
спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (третього
проекту офіційної версії 2015 року) А. Куземко, С. Садогурська, О. Василюк. – Київ, 2017. – 124 с.
2. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. –
К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с.
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136
×

×

Білоноска болотна

Лінденія
чотирилисткова

Рябець Матурна

Синявець Телей

Дукачик непарний

Синявець Навситой,
або чорнуватий

1043 Lindenia tetraphylla

1052 Hypodryas maturna

1059 Maculinea teleius

1060 Lycaena dispar

1061 Maculinea nausithous

×

×

×

×

×
×
×
×

×
×
×
×

1042 Leucorrhinia pectoralis

Завиток чотиризубий
Завиток лівозакручений
Завиток болотяний
Перлівниця товста

Офіогомфус Цецилія

Vertigo geyeri
Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana
Unio crassus

2

5

Тварини

4

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Безхребетні
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

3

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×
×

6

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×
×

7

×

×

×

×

×

×

×
×
×
×

8

×

×

×

×

×
×
×
×

9

×

×

×

×
×
×
×

×

×

×

×
×
×
×

Коментарі

Присутній цілорічно
- // - // - // Імаго активні з червня по серпень.
× Тривалість розвитку личинки може
сягати 4 років.
Виявлення імаго можливо з травня
× по серпень. Личинка розвивається
у водоймах протягом 2 років.
Виявлення імаго можливо з травня
по серпень. Темпи розвитку личинки погано досліджено; розвиток
×
триває декілька років. Дорослі особини часто полюють на значному
віддалені від водойм.
Гусениця розвивається в другій
половині літа, восени і після зимівлі
навесні.
Гусениця розвивається в другій половині літа, восени і після зимівлі навесні (у мурашниках роду Myrmica).
Гусениця другого покоління розвивається восени і після зимівлі навесні.
Гусениця розвивається в другій половині літа, восени, заляльковується у мурашниках роду Myrmica.

×
×
×
×

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)
1

1037 Ophiogomphus cecilia

1013
1014
1016
1032

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Таблиця строків спостереження у природі видів Резолюції 6 Бернської конвенції

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Рябець Авринія

Златка блискуча

1085 Buprestis splendens

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Жук-самітник

×

×

×

Osmoderma eremita*
(зараз у Європі виді1084 ляють три види цього
роду. В Україні зустрічається O. barnabita)

×

×

Жук-олень

×

×

1083 Lucanus cervus

×

×

×

×

Плавунець-поводень
дволінійний

×

1082 Graphoderus bilineatus

×

×

9

Плавунець широкий

×

8

1081 Dytiscus latissimus

1078

×

×

×

7

Ковалик фіолетовий

×

×

6

1079 Limoniscus violaceus

×

×

5

×

×

4

Ведмедиця Гера, або
ведмедиця чотирикрапкова
×

3

Callimorpha
quadripunctaria
×

2

×

1

×

×

×

×

×

Гусениця розвивається з вересня
по червень.

Гусениця розвивається в другій
половині літа, восени і після зимівлі
навесні.
- // Гусениця розвивається з травня по
липень.

Коментарі

Вид на території України відомий
по двох знахідках і вже понад
70 років в Україні не зустрічався.
Мешкає переважно у старих соснових лісах. Період розвитку може
тривати понад сім років.

Личинки розвиваються у мертвій деревині дуба, верби, тополі,
липи, яблуні, груші тощо, протягом
3-4 років.

Личинка розвивається у мертвій
деревині листяних порід близько
2 років.
Дорослі особини і личинки перебувають у водоймах. Найкращій час
×
для реєстрації імаго за домомогою
пасток – осінь на весна.
Дорослі особини і личинки пере×
бувають у водоймах.
Личинка перебуває у мертвій
деревині дубу, пеньках, повалених
деревах протягом 5-8 років.

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Коконопряд золотистий

1074 Eriogaster catax

1071 Coenonympha oedippus Прочанок Едип

1065 Euphydryas aurinia

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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138

Турун угорський

Чорнотілка
зморшкувата

Ризод борознистий

4013 Carabus hungaricus

4022 Probaticus subrugosus

4026 Rhysodes sulcatus

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

1924 Oxyporus mannerheimii Оксіпорус Маннергейма

Больбелязм однорогий

×

Вусач жовтоплямистий
(Вусач окатий плямистий)

1923 Mesosa myops

4011 Bolbelasmus unicornis

×

Морімус темний

1089 Morimus funereus

×

×

×

×

×

Вусач дубовий великий

×

5

1088 Cerambyx cerdo

×

4

Вусач альпійський

×

3

1087 Rosalia alpina

×

2

Плоскотілка червона

1

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

6

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

7

×

×

×

×

×

×

×

×

×

8

×

×

×

×

×

×

×

9

×

×

×

×

×

×

×

Коментарі
Личинки розвиваються 2 роки під
корою відмерлих дерев листяних і
×
хвойних порід. Зимують личинки та
дорослі жуки.
Личинка розвивається в деревині листяних порід, проте надає
перевагу майже винятково буку.
Розвиток триває 2-4 роки.
Личинки заселяють переважно
дуби (живі дерева і пні), рідше
інші листяні породи. Цикл розвитку
триває 2-4, рідко – 5 років.
Личинки розвиваються в широкому
спектрі листяних порід 3-6 років.
Розвиток личинок триває близько
2 років на різноманвтних листяних
породах.
Міцетофаг. Дорослі жуки та личинки
розвиваються у різних шляпкових
грибах, де прогризають звивисті
ходи. Личинки зимують у ґрунті.
Тип живлення личинок досі не з’ясо
вано. Можливо вони є фунгіфагами
та живляться підземними грибами.
Має одно- та дворічну генерацію.
× Зимують дорослі жуки та личинки
старшого віку.
Личинки розвиваються близько
року у грунті та живляться коренями рослин
Розвиток личинок у мертвій дере×
вині триває близько 2 років.

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

1086 Cucujus cinnaberinus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

×

Кордулегастер балканський

4046 Cordulegaster heros

×

Стрілка прикрашена

4045 Coenagrion ornatum

×

Синявець Бавій

4043 Pseudophilotes bavius

×

×

Білюшок Морзе

4036 Leptidea morsei
×

Совка смовдева

4035 Gortyna borelii lunata

×

×

×

×

×

Гліфіптерикс півниковий угорський

4034 Glyphipterix loricatella

×

×

Жовтюх зіноватєвий

5

4030 Colias myrmidone

4

Червиця трипс

3

4028 Catopta thrips

2

Аритрура мишаста

1

×

×

×

×

×

×

×

6

×

×

×

×

×

×

7

×

×

×

×

×

×

×

8

×

×

×

×

9

×

×

×

×

Коментарі
Гусениці розвиваються з червня до
вересня, живляться листям верб
(Salix spp.).
Гусениці розвиваються в коренях і
стеблах різних трав'янистих рослин,
найчастіше – полинів (Artemisia spp.).
Гусениці живляться на різних видах зіноваті (Chamaecytisus spp.) та
зимують.
Живлення гусениць відмічалося на
дикорослому карликовому півнику
(Iris pumila L.) ), який характерний
для причорноморсько-прикаспійських степів та культурному
півнику (Iris × germanica)
Гусениці розвиваються до кінця
липня або серпні, спочатку
у стеблах Peucedanum officinale
(Apiaceae), а пізніше (звичайно
із червня) у кореневій шийці.
Гусениці розвиваються із травня по
серпень на чинах (Lathyrus spp.),
виках (Vicia spp.) тощо.
Гусениці розвиваються на квітах та
листях шавлій (Salvia spp.).
Імаго активні з травня по серпень.
Повний цикл розвитку виду триває
один рік. Личинки, що придатні для
визначення, реєструють з квітня.
Виявлення імаго можливо з червня
по серпень. Розвиток личинки триває
× від трьох до семи років. Не дивлячись на значні розміри, імаго тримаються, переважно, біля водойм.

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

4027 Arytrura musculus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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139

140

Борос Шнайдера

Турун Гампея
Турун мінливий
Турун Завадського

Пілемія тигрова

1920 Boros schneideri

4012 Carabus hampei
4014 Carabus variolosus
4015 Carabus zawadszkii

4020 Pilemia tigrina

4052 Odontopodisma rubripes Кобилка червононога

×

×

×

×

×

Кобилка Штиза, або ізофія (цафія) Штиза

4050 Isophya stysi

×

×

Ксиломоя (нічниця)
стрікс

×

×

×

×

×
×
×

×

×

6

4044 Xylomoia strix

×

×

×

×
×
×

×

5

×

×

×
×
×

×

4

Синявець балканський
(або ероїдес)

×
×
×

×

3

4042 Polyommatus eroides

Вусачик-несправжньогаурот чудовий
(Вусачик чудовий)

×
×
×

×

2

Дукачик Гелла

Pseudogaurotina
excellens

×
×
×

×

1

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×

×

7

×

×

×

×

×

×
×
×

×

×

8

×

×

×
×
×

×

×

9

×

×

×
×
×

×
×
×
×

×

Коментарі

Личинки розвиваються під корою
× і в гнилій деревині. Цикл розвитку
становить 2 роки.
×
×
×
Личинки розвиваються у стеблах
Anchusa barrelieri (All.) у червні.
Личинки розвиваються 2-3 роки під
корою і в гнилій деревині листяних
і хвойних порід.
Личинка заселяє мертві корені та
прикореневу частину листяних чагарників, наприклад, дикі та культивовані види жимолості (Lonicera spp.).
Життєвий цикл триває два роки.
Гусениці живляться листям у травні –
жовтні на гірчаку зміїному (Persicaria
bistorta), щавлях (Rumex spp.) тощо.
Гусениці живляться на різних видах зіноваті (Chamaecytisus spp.)
Гусениці розвиваються у середині
стебел хвоща зимового (Equisetum
hyemale)
Дорослі особини, яких можна
ідентифікувати, зустрічаються
в червні-жовтні.
Дорослі особини, яких можна
ідентифікувати, зустрічаються
в липні-жовтні.

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

4038 Lycaena helle

4024

4021 Phryganophilus ruficollis Тіньолюб рудовусий

Трав’янка євразійська

4055 Stenobothrus eurasius

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Pholidoptera
transsylvanica

Кущолюбка
трансильванська
Котушка загорнута
безкільова

Мінога українська

Лосось дунайський
Пічкур дунайський
Пічкур-білопер
Білизна звичайна
Ялець-андруга
Leuciscus souffia
звичайний
Rhodeus sericeus amarus Гірчак європейський
Barbus meridionalis
Марена балканська
Chalcalburnus
Шемая
chalcoides
Misgurnus fossilis
В’юн звичайний
Sabanejewia aurata
Щипавка золотиста
Cobitis taenia
Щипавка звичайна
Gymnocephalus
Йорж смугастий
schraetzer
Zingel zingel
Чіп звичайний
Zingel streber
Чіп малий
Cottus gobio
Бабець європейський
Umbra krameri
Умбра звичайна

Hucho hucho
Gobio uranoscopus
Gobio albipinnatus
Aspius aspius

2484 Eudontomyzon mariae

1159
1160
1163
2011

1157

1145
1146
1149

1141

1134
1138

1131

1105
1122
1124
1130

4056 Anisus vorticulus

4054

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

×

×

×
×
×
×

×

×
×
×
×
×

×
×
×

×

×
×
×
×

×
×

×

×
×
×

×
×
×
×

×

2

×
×
×
×

×

1

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

3

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

Риби
×
×
×
×
×
×
×
×

×

6

×

×

5

×

×

×

4

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

×

7

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

×

8

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

×

9

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

×

×

×
×
×
×

×

×
×
×

×

×
×

×

×
×
×
×

×

- // -

Коментарі

Присутній цілорічно, прісноводний
- // - // - // -

- // - // - // - // Присутній цілорічно, прісноводний.
Розвиток з метаморфозом, личинкова стадія (піскорийка) триває 5-6 ро×
ків, метаморфоз починається восени,
навесні відбувається нерест, після
якого дорослі особини гинуть.

×
×
×
×

× - // -

× - // × - // Присутній цілорічно, напівпрохід×
ний, заходить на нерест в річки
× Присутній цілорічно, прісноводний
× - // × - // -

× - // -

×
×
×
×

× Присутній цілорічно

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)
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142
×

Пузанок азовський

Мересниця озерна

4127 Alosa tanaica

4009 Phoxinus percnurus

4123 Eudontomyzon danfordi Мінога карпатська

×

×

×

×

Тритон дунайський

Тритон карпатський

Тритон Кареліна

1993 Triturus dobrogicus

1171 Triturus karelinii

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

3

×

×

×

×

×

×

×

2

×

×

×

×

×

×

×

×

5

×

×

×

×

×

×

×

×

Амфібії

×

×

×

×

×

×

×

×

4

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

6

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

7

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

8

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

9

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Присутній цілорічно, прохідний –
нерест у річках, нагул в морі

Коментарі

Присутній цілорічно, морський, солонуватоводний

- // -

- // -

- // -

Тритонів найлегше виявити
під час нересту у підходящих
водоймах рано навесні, часто
в березні, якщо весна рання). Далі
спорадично трапляються під час
риболовлі у воді та в вересні-жовтні у місцях зимівлі. Часто гинуть
на дорозі, роздавлені автотранспортом.

Присутній цілорічно, прісноводний.
Розвиток з метаморфозом, личин× кова стадія (піскорийка) триває
близько 4 років, дорослі живуть
1 – 2 роки.

× Присутній цілорічно, прісноводний

Присутній цілорічно, напівпрохід× ний, нереститься навесні в пониззі
річок

×

× - // -

× - // -

× Присутній цілорічно, прісноводний

×

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Тритон гребінчастий

2001 Triturus montandoni

1166 Triturus cristatus

×

Оселедець керченський

4126 Alosa maeotica

×
×

Чехоня

Йорж Балона

2522 Pelecus cultratus

×

Пічкур-білопер
дністровський

2511 Gobio kessleri

2555 Gymnocephalus baloni

×

Оселедець
чорноморський

1

2491 Alosa pontica

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Кумка червоночерева

Кумка жовточерева

Болотна черепаха
європейська

Полоз чотирилінійний

1188 Bombina bombina

1193 Bombina variegata

1220 Emys orbicularis

1279 Elaphe quatuorlineata

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
1

2

×

×

3

×

×

5

×

×

×

×

Рептилії

×

×

4

×

×

×

×

6

×

×

×

×

7

×

×

×

×

8

×

×

×

×

9

×

×

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Спостерігаються з відстані
в моменти прогріву переважно
в першій половині дня на березі та
повалених стовбурах дерев у воді.
Часто самиць можна спостерігати
під час міграцій для відкладання
яєць навколо водойм. Спорадично
трапляються в сітках та під час
риболовлі. Часто гинуть на дорозі,
роздавлені автотранспортом.
Спостерігаються переважно
в першій половині дня під час
прогріву недалеко від місць сховку
(кущі,нори, низькі дерева, різноманітні захаращення).

Виявляються переважно в невеликих
водоймах, каналах, озерцях тощо під
час нересту навесні, та спорадично
протягом усього літа та першого
місяця осені. Виявляються візуально
та за характерними аудіальними
сигналами. Часто гинуть на дорозі,
роздавлені автотранспортом.
Виявляються переважно в невеликих водоймах, каналах, озерцях,
потічках тощо під час нересту
навесні, та спорадично протягом
усього літа та першого місяця
осені. Виявляються візуально та
за характерними аудіальними
сигналами. Часто гинуть на дорозі,
роздавлені автотранспортом.

Коментарі

Розділ 4. Методики дослідження обраних груп біорізноманіття
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Гадюка степова

Полоз леопардовий

Гагара червоношия

Гагара чорношия

Пірникоза червоношия

Пелікан рожевий
Пелікан кучерявий

Бугай

1298 Vipera ursinii

1293 Elaphe situla

A001 Gavia stellata

A002 Gavia arctica

A007 Podiceps auritus

A019 Pelecanus onocrotalus
A020 Pelecanus crispus

A021 Botaurus stellaris

1

2

(х)

(х)

(х)

(х)

×

×

(х)

х

х

×

×

×

×

5

х

х
х

х

х

х

х

х
х

х

Птахи

4

3

х

х
х

х

×

×

6

х

х
х

х

×

×

7

х

х
х

х

×

×

8

х

х
х

х

×

×

9

х

х

х

×

×

(х)

х

х

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

морська
акваторія
морська
акваторія

144
зрідка трапляється під час міграцій
та узимку (морські акваторії)

Спостерігаються переважно в першій половині дня під час прогріву
недалеко від місць сховку та нір.
Часто гинуть під колесами машин
на дорозі. Часто гинуть під колесами машин на дорозі.
Спостерігаються переважно
в першій половині дня під час
прогріву недалеко від місць сховку
(кущі,нори, низькі дерева, різноманітні захаращення). Часто гинуть
під колесами машин на дорозі.

Коментарі

(х) – морські акваторії, незамерзаючі водойми (переважно охолоджувачі електростанцій); переважно
мігрує через територію України, зи(х)
мує здебільшого на морських акваторіях, інколи – на незамерзаючих
внутрішніх водоймах (переважно
охолоджувачі електростанцій)
переважно мігрує через територію
(х)
України, місцями зимує та гніздиться
перелітний вид
- // жирним шрифтом виділені місяці,
коли слід проводити моніторинг
чисельнсоті та коли легко виявити
присутність виду; перелітний вид

морська
акваторія

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Чапля велика біла

Чапля руда

Лелека чорний

Лелека білий

Коровайка

Косар

Лебідь малий

Лебідь-кликун

Гуска мала

A027 Casmerodius albus

A029 Ardea purpurea

A030 Ciconia nigra

A031 Ciconia ciconia

A032 Plegadis falcinellus

A034 Platalea leucorodia

A037 Cygnus bewickii

A038 Cygnus cygnus

A042 Anser erythropus

Чернь білоока

Квак
Чапля жовта
Мала біла чапля

A023 Nycticorax nycticorax
A024 Ardeola ralloides
A026 Egretta garzetta

A060 Aythya nyroca

Бугайчик

A022 Ixobrychus minutus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

(х)

1

(х)

х

(х)

2

(х)

х

х

х

(х)

(х)

3

х

х
х

х

х

(х)

х

х

х

х

х

х
х
х

х

5

х

х

х

х

х

х
(х)
х

х

4

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х

6

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х

7

(х)

х

х

х

(х)

х

х

х
х
х

х

8

(х)

(х)

(х)

(х)

х

х

х
(х)

х

9

(х)

х

х

х

(х)

х

х

(х)

Коментарі
жирним шрифтом виділені місяці,
коли слід проводити моніторинг
чисельнсоті та коли легко виявити присутність виду; перелітний
вид
перелітний вид
- // - // (х) – незамерзаючі водойми (переважно охолоджувачі електростан(х)
цій), рибгоспи; перелітний, місцями
майже осілий вид
перелітний вид
(х) – переважно на міграційних зупинках, поза місцями гніздування;
перелітний вид
переважно у червні – липні; перелітний вид
Перелітнй вид; моніторинг слід
проводити у червні – липні
Перелітнй вид; моніторинг слід
проводити у травні – липні
мігруючий вид через територію
України, переважно залітний
переважно у березні – наприкінці
лютого та у жовтні – листопаді;
мігруючий вид через територію
України
переважно у березні та квітні, на
Чорному морі – упродовж зими;
зимуючий вид
перелітний вид

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)
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146

Савка

Осоїд

Шуліка чорний

Шуліка рудий

Орлан-білохвіст

Сип білоголовий

Гриф чорний

Змієїд

Лунь очеретяний

Лунь польовий

Лунь лучний

Підорлик малий
Підорлик великий

Беркут

A071 Oxyura leucocephala

A072 Pernis apivorus

A073 Milvus migrans

A074 Milvus milvus

A075 Haliaeetus albicilla

A078 Gyps fulvus

A079 Aegypius monachus

A080 Circaetus gallicus

A081 Circus aeruginosus

A082 Circus cyaneus

A084 Circus pygargus

A089 Aquila pomarina
A090 Aquila clanga

A091 Aquila chrysaetos

Крех малий

A068 Mergus albellus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

х

х

х

х

х

(х)

1

х

х

х

х

х

х

(х)

2

х

х
х

х

х

х

х

х

х

(х)

х

3

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

х

х
х

(х)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(х)

8

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Коментарі
(х) – переважно на незамерзаючих
водоймах (охолоджувачі електро(х)
станцій), інколи в морських акваторіях; зимуючий вид
перелітний вид
гніздування у травні – липні; перелітний вид
гніздування з квітня по липень;
перелітний вид
гніздування з березня по червень;
перелітний та кочовий вид; наразі
гніздування в Україні є сумнівним
гніздування – з лютого по початок
х червня (інколи – початок липня);
осілий, кочовий
осілий, кочовий; гніздування у люх
тому – липні
х - // гніздування з квітня по липень –
початок серпня; перелітний вид
гніздування – з квітня по липень;
перелітний вид
х - // гніздування у квітні – червні (до першої декади липня); перелітний вид
- // - // осілий, кочовий – у Карпатах; зимує
та зустрічається під час міграцій;
х гніздовий сезон від середини лютого – початку березня до першої
половини липня

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Журавель сірий

Хохітва

Дрохва

A127 Grus grus

A128 Tetrax tetrax

A129 Otis tarda

A131 Himantopus himantopus Кулик-довгоніг

Деркач

A122 Crex crex

х

Погонич малий

Погонич-крихітка

A120 Porzana parva

Погонич звичайний

A119 Porzana porzana

A121 Porzana pusilla

х

Глушець

A108 Tetrao urogallus

х

(х)

х

х

х

(х)

х

х

х

(х)

х

х

х

х

Орябок

х

A104 Bonasa bonasia

х

Сапсан

х

A103 Falco peregrinus

х

Підсоколик малий

A098 Falco columbarius

х

Кібчик

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

A097 Falco vespertinus

х

х

4

Скопа

3

A094 Pandion haliaetus

2

Орел-карлик

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(х)

9

х

(х)

(х)

х

х

х

х

х

х

(х)

х

х

х

х

х

(х)

х

х

х

х

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

A092 Hieraaetus pennatus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

перелітний вид; гніздування
з травня по липень

Перелітний вид, зустрічається на
гніздуванні (жирний шрифт), під
час міграції та на зимівлі

переважно перелітний вид, зрідка
зимує на Кримському півострові

перелітний вид; гніздування з квітня по липень

- // -

- // -

- // -

гніздування у травні – початку
липня, перелітний вид

осілий вид; моніторинг слід проводитиз середини березня до
середини-кінця квітня

осілий вид; моніторинг слід проводити у квітні

осілий та кочовий в горах Криму та
Карпат; зимує та мігрує – на решті
території України; гніздування
у березні – середині червня

зимуючий вид

гніздування у травні – першій половині липня; перелітний вид

гніздування – з квітня по липень;
перелітний вид

гніздування у травні – червні (до
1 декади липня)

Коментарі

Розділ 4. Методики дослідження обраних груп біорізноманіття

147

148
х
х
?

Баранець великий

Грицик малий

Кульон тонкодзьобий

Коловодник болотяний

Мородунка

Плавунець круглодзьобий

Плавунець плоскодзьобий

Мартин середземноморський

A154 Gallinago media

A157 Limosa lapponica

A159 Numenius tenuirostris

A166 Tringa glareola

A167 Xenus cinereus

A170 Phalaropus lobatus

A171 Phalaropus fulicarius

A176 Larus melanocephalus
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х

х
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х

Турухтан

A151 Philomachus pugnax
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х

х

х

4

Сивка звичайна

(х)

3

A140 Pluvialis apricaria

2

(х)

Дерихвіст лучний

A135 Glareola pratincola

1
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Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

A138 Charadrius alexandrinus Пісочник морський

Чоботар

Лежень

A132 Recurvirostra avosetta

A133 Burhinus oedicnemus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
- // -

перелітний вид

недостатньо вивчений вид, переважно – випадково залітний на
територію України

мігруючий вид через територію
України

Перелітний вид, зустрічається на
гніздуванні та під час міграції;
гніздиться з квітня по липень

мігруючий вид через територію
України

Перелітний вид, зустрічається на
гніздуванні та під час міграції;
гніздиться з квітня по липень

мігруючий вид через територію
України

Перелітний вид, зустрічається на
гніздуванні та під час міграції;
гніздиться з квітня по липень

Перелітний вид, зустрічається на
гніздуванні та під час міграції; гніздиться з другої половини квітня по
липень

мігруючий вид через територію
України

- // -

перелітний вид

- // -

Коментарі

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Мартин тонкодзьобий
Крячок чорнодзьобий

Крячок каспійський

Крячок рябодзьобий

Крячок річковий

Крячок малий
Крячок білощокий
Крячок чорний
Крячок білокрилий

A180 Larus genei
A189 Gelochelidon nilotica

A190 Sterna caspia

A191 Sterna sandvicensis

A193 Sterna hirundo

A195
A196
A197
A198

Сич волохатий

A223 Aegolius funereus

Жовна сива
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х

Сова болотяна

A222 Asio flammeus
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3

A234 Picus canus

Сова довгохвоста

A220 Strix uralensis
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2

х

Сичик-горобець

A217 Glaucidium passerinum
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Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

A224 Caprimulgus europaeus Дрімлюга
A229 Alcedo atthis
Рибалочка
A231 Coracias garrulus
Сиворакша

Пугач звичайний

A215 Bubo bubo

Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus

Мартин малий

A177 Larus minutus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
переважно перелітний вид; зимові
зустрічі в акваторії Чорного моря – (х)
перелітний вид
- // перелітний вид; гніздування
з 3 декади травня по липень
перелітний вид; гніздування
з 3 декади травня по липень
перелітний вид, гніздування
у червні – липні
- // - // - // - // осілий та кочовий вид; гніздування
з 3 декади лютого по середину
травня
осілий вид; гніздування у період
з березня по червень
осілий вид; гніздування у період
з березня по травень (червень)
переважно перелітний вид, зрідка
зимує
осілий вид; гніздування у період
з березня по червень
перелітний вид
- // - // осілий вид; моніторинг проводити
у березні – квітні та з середини
серпня по середину – кінець жовтня

Коментарі
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Дятел середній

Дятел білоспинний

Дятел трипалий

A238 Dendrocopos medius

A239 Dendrocopos leucotos

A241 Picoides tridactylus

Синьошийка

A272 Luscinia svecica

A320 Ficedula parva

A293

Мухоловка мала

Acrocephalus
Очеретянка тонкоmelanopogon
дзьоба
A294 Acrocephalus paludicola Очеретянка прудка
Кропиив’янка рябоA307 Sylvia nisoria
груда

Щеврик польовий

A255 Anthus campestris

Жайворонок малий

Жайворонок лісовий

Calandrella
brachydactyla

A246 Lullula arborea

A243

A242 Melanocorypha calandra Жайворонок степовий

Жовна чорна

A236 Dryocopus martius

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

перелітний вид; моніторинг слід проводити у травня – середині липня

- // -

осілий вид; моніторинг проводити
у лютому – квітні та з середини
серпня по середину – кінець жовтня
осілий вид; моніторинг слід проводити у квітні
осілий вид; моніторинг слід проводити у березні – квітні
осілий вид; моніторинг слід проводити у березні – квітні
переважно перелітний вид, на півдні
зимує; моніторинг слід проводити від
середини березня до кінця квітня
перелітний вид; моніторинг слід
проводити від середини квітня по
кінець травня
перелітний вид; моніторинг слід
проводити у квітні – першій половині травня
перелітний вид; моніторинг слід
проводити у квітні – першій половині червня
перелітний вид; моніторинг краще
проводити від середини квітня до
кінця червня
перелітний вид; моніторинг краще
проводити у травні – червні
- // -

Коментарі

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Казарка червоновола

Галагаз рудий

Яструб коротконогий

Канюк степовий

A396 Branta ruficollis

A397 Tadorna ferruginea

A402 Accipiter brevipes

A403 Buteo rufinus
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(х)

х

х

х
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х

х

х

(х)

х

A393 Phalacrocorax pygmeus Баклан малий

х

х

х

х

х

Phalacrocorax aristotelis
Баклан чубатий
desmarestii

A392

х

Вівсянка садова

A379 Emberiza hortulana
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х

х

х
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Сорокопуд чорнолобий

х

6

х

5

A339 Lanius minor

х

4

Сорокопуд-жулан

3

A338 Lanius collurio

2

Мухоловка білошия
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х
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перелітний вид; моніторинг
слід проводити з 20 квітня по
10 червня
перелітний вид; моніторинг слід
проводити у період з 5 травня по
20 серпня
перелітний вид; моніторинг слід
проводити у період з 15 травня по
15 липня
перелітний вид; моніторинг слід
проводити у травні – червні
осілий та кочовий, частково
х перелітний вид; гніздовий сезон
у квітні - червні
переважно перелітний вид, зрідка
зимує на Чорному морі; гніздовий
сезон у квітні – першій половині
липня
пролітний вид, зимує в акваторії
(х)
Чорного моря
переважно пролітний вид, зрідка
зимує в морських акваторіях та
незамерзаючих континентальних озерах та водосховищах
(охолоджувачі електростанцій);
гніздовий сезон з середини квітня
по липень
перелітний вид; гніздовий сезон
у травні – липні
перелітний вид, на півдні є випадки зимівлі; гніздовий сезон з квітня
по липень

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

A321 Ficedula albicollis

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Розділ 4. Методики дослідження обраних груп біорізноманіття
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Тетерук

Дятел сирійський

Сова бородата

Балобан

Кам’янка лиса

Підковик малий

A409 Tetrao tetrix tetrix

A429 Dendrocopos syriacus

A457 Strix nebulosa

A511 Falco cherrug

A533 Oenanthe pleschanka

Rhinolophus
hipposideros

1303

Орел-могильник

A404 Aquila heliaca

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Ссавці
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x

(х)
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х

осілий та кочовий вид; моніторинг
слід проводити з середини лютого
по середину квітня

осілий вид; моніторинг слід проводити з березня по травень

осілий вид; моніторинг краще проводити у квітні

перелітний вид, гніздування з кінця
березня по кінець липня – середину серпня

Коментарі

x

Осілий вид. Зимівля – в підземеллях – з жовтня по квітень.
Виявлення та обстеження зимових
сховищ – протягом всього періоду
зимівлі. Обліки та моніторинг
чисельності тварин у зимових
сховищах – оптимально у лютому. Пошук та обстеження сховищ
материнських колоній (підземелля,
горища), а також обліки чисельності – в червні-липні. Виявлення
місць осіннього роїння – серпеньвересень. Дослідження кормової
та льотної активності – з квітня по
жовтень.

перелітний вид; моніторинг слід
проводити у період з травня по
першу декаду серпня

переважно перелітний вид, інколи
(х) зимує; гніздовий сезон з квітня по
середину липня

х

х

х

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Rhinolophus
ferrumequinum

1307 Myotis blythii

1304

Нічниця гостровуха

Підковик великий

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Осілий та регіонально мігруючий
вид. Зимівля – в підземеллях –
з жовтня по квітень (зележить від
регіону). Виявлення та обстеження зимових сховищ – протягом
всього періоду зимівлі. Обліки та
моніторинг чисельності тварин
у зимових сховищах – оптимально
у лютому. Пошук та обстеження
сховищ материнських колоній
(підземелля, горища), а також
обліки чисельності – в червнілипні. Виявлення місць осіннього роїння – серпень-вересень.
Дослідження кормової та льотної
активності – з квітня по жовтень.

Осілий вид. Зимівля – в підземеллях – з жовтня по квітень. Виявлення та обстеження зимових
сховищ – протягом всього періоду
зимівлі. Обліки та моніторинг
чисельності тварин у зимових
сховищах – оптимально у лютому.
Пошук та обстеження сховищ материнських колоній (підземелля,
горища), а також обліки чисельності – в червні-липні. Виявлення
місць осіннього роїння – серпеньвересень. Дослідження кормової
та льотної активності – з квітня
по жовтень.

Коментарі
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154
x

x

1308 Barbastella barbastellus Широковух звичайний

1318 Myotis dasycneme

Нічниця ставкова

1

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Осілий та регіонально мігруючий
вид. Зимівля – в підземеллях –
з жовтня по квітень (зележить від
регіону). Виявлення та обстеження
зимових сховищ – протягом всього
періоду зимівлі. Обліки та моніторинг чисельності тварин у зимових
сховищах – оптимально у лютому.
Пошук та обстеження сховищ
материнських колоній (порожнини
у будівлях, дупла тощо), а також
обліки чисельності – в червні-липні.
Виявлення місць осіннього роїння –
серпень-вересень. Дослідження
кормової та льотної активності –
з квітня по жовтень.

Осілий вид. Зимівля – в підземеллях, скельних тріщинах – з жовтня
по квітень (зележить від регіону).
Виявлення та обстеження зимових
сховищ – протягом всього періоду
зимівлі. Обліки та моніторинг
чисельності тварин у зимових
сховищах – оптимально у лютому.
Пошук та обстеження сховищ
материнських колоній (порожнини у деревах (дупла, під корою),
порожнини у будівлях), а також
обліки чисельності – в червнілипні. Виявлення місць осіннього роїння – серпень-жовтень.
Дослідження кормової та льотної
активності – з квітня по жовтень.

Коментарі

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Нічниця триколірна

Нічниця довговуха

1321 Myotis emarginatus

1323 Myotis bechsteini

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Осілий вид. Зимівля – в підземеллях та, ймовірно, у деревах –
з жовтня по квітень; зележить від
регіону. Виявлення та обстеження
зимових сховищ – протягом всього
періоду зимівлі. Обліки та моніторинг чисельності тварин у зимових
сховищах – оптимально у лютому.
Пошук та обстеження сховищ
материнських колоній (у деревах, дуплянках), а також обліки
чисельності – в червні-липні. Виявлення місць осіннього роїння –
серпень-вересень. Дослідження
кормової та льотної активності –
з квітня по жовтень.

Осілий вид. Зимівля – в підземеллях – з жовтня по квітень
(зележить від регіону). Виявлення
та обстеження зимових сховищ –
протягом всього періоду зимівлі.
Обліки та моніторинг чисельності
тварин у зимових сховищах –
оптимально у лютому. Пошук та
обстеження сховищ материнських
колоній (підземелля, скельні
тріщини, горища, інші порожнини
у будівлях), а також обліки чисельності – в червні-липні. Виявлення
місць осіннього роїння – серпеньвересень. Дослідження кормової
та льотної активності – з квітня по
жовтень.

Коментарі
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Нічниця велика

Ховрах європейський

Бобер європейський

Вовк

Ведмідь бурий

Видра річкова

1324 Myotis myotis

1335 Spermophilus citellus

1337 Castor fiber

1352 Canis lupus

1354 Ursus arctos

1355 Lutra lutra

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Осілий та регіонально мігруючий
вид. Зимівля – в підземеллях –
з жовтня по квітень (зележить від
регіону). Виявлення та обстеження
зимових сховищ – протягом всього
періоду зимівлі. Обліки та моніторинг чисельності тварин у зимових
сховищах – оптимально у лютому.
Пошук та обстеження сховищ
материнських колоній (підземелля,
горища), а також обліки чисельності – в червні-липні. Виявлення місць
осіннього роїння – серпень-вересень.
Дослідження кормової та льотної
активності – з квітня по жовтень.
Вихід зі сплячки починається
у березні-квітні, в залежності від
погодних умов. Визначення виду
тільки за норами є нанедійним.
Завжди требабажано докладати
якісні фотографії

Коментарі

×

Для виявлення присутності виду
ефективним є встановлення фотопасток. Бажано докладати фото слідів та
тварин, можна сплутати з собаками
Для виявлення присутності виду
ефективним є встановлення фотопасток. Може траплятись і взимку
під час відлиг.
Сліди добре визначаються на снігу
× та на мокрому ґрунті. Бажано докладати фото слідів та тварин

×

x

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Норка європейська

Рись звичайна

Афаліна звичайна

Фоцена звичайна

Мишівка південна

Хохуля руська

Ховрах крапчастий

Тхір степовий

Перегузня звичайна

Зубр

Норик татринський

1356 Mustela lutreola

1361 Lynx lynx

1349 Tursiops truncatus

1351 Phocoena phocoena

2021 Sicista subtilis

2604 Desmana moschata

2608 Spermophilus suslicus

2633 Mustela eversmannii

2635 Vormela peregusna

2647 Bison bonasus

2612 Microtus tatricus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Коментарі

Вихід зі сплячки в березні, найбільш активні в травні. Для
реєстрації потрібно овстановлювати грунтові циліндри, не меншее
100 пастко-діб в одному біотопі

×

×
Для виявлення присутності
необхідно проводити відлови за
допомогою пасток. Легко сплутати
з нориком підземним

× - // -

Веде потайний спосіб життя. Необ× хідно докладати якісні фотографії
тварин

Вихід зі сплячки починається
у березні-квітні, в залежності від
погодних умов. Визначення виду
тільки за норами є нанедійним.
Завжди требабажано докладати
якісні фотографії

Необхідно докладати якісні фото× графії для правильної індентифікації тварини

×

×

Для виявлення присутності виду
× ефективним є встановлення фотопасток.

Необхідно докладати якісні фото× графії. Легко сплутати з норкою
(візоном) американською

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)
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Дикран зелений
Діхеліма волосовидна
Буксбаумія зелена
Меезія довгоніжкова
Дрепанокладус глянцюватий
Марсилія чотирилиста
Льонолисник безприквітковий
Сон розкритий
Альдрованда пухирчаста
Ломикамінь болотний
Маточник болотний
Змієголовник австрійський
Язичник сибірський
Юринея волошковидна
Ситняг карніолійський
Зозулині черевички
справжні
Жировик Льозеля
Парило волосисте

1381
1383
1386
1389

Pulsatilla patens
Aldrovanda vesiculosa
Saxifraga hirculus
Angelica palustris
Dracocephalum
austriacum
Ligularia sibirica
Jurinea cyanoides
Eleocharis carniolica

1903 Liparis loeselii
1939 Agrimonia pilosa

1902 Cypripedium calceolus

1758
1805
1898

1689

1477
1516
1528
1617

1437 Thesium ebracteatum

Dicranum viride
Dichelyma capillaceum
Buxbaumia viridis
Meesia longiseta
Drepanocladus
1393
vernicosus
1428 Marsilea quadrifolia

Сліпак буковинський

2613 Spalax graecus

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Коментарі
Активні протягом всього року.
Ідентифікація за викидами грунту
можлива, проте потребує досвіду.
×
Можливо сплутати з симпатричним
кротом європейським, або полівкою
водяною.

10 11 12

Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

2110
2115
2135

2107

2292
2303
2316
4067
4068
4070
4091
4093
4097
4098
4116
1982
2073
2078
2081
2104

2249

2186

1962
2093
2098
2116

Мерингія бокоцвіта
Сон великий
Півонія вузьколиста
Шиверекія подільська
Бузок східно-карпатSyringa josikaea
ський (б. угорський)
Відкасник татарникоCarlina onopordifolia
листий
Fritillaria montana
Рябчик гірський
Narcissus angustifolius Нарцис вузьколистий
Poa granitica
Тонконіг гранітний
Echium russicum
Синяк руський
Adenophora lilifolia
Аденофора лілієлиста
Campanula serrata
Дзвоники пилчасті
Crambe tataria
Катран татарський
Rhododendron luteum
Рододендрон жовтий
Iris aphylla ssp. hungarica Півники угорські
Iris humilis ssp. arenaria Півники борові
Tozzia carpathica
Тоція карпатська
Encalypta mutica
Ковпачка тупокінцева
Dianthus hypanicus
Гвоздика бузька
Moehringia hypanica
Мерингія бузька
Silene cretacea
Смілка крейдяна
Armoracia macrocarpa Хрін крупноплодий
Brassica sylvestris ssp.
Капуста кримська
taurica
Crambe koktebelica
Катран коктебельський
Lepidium turczaninowii Хрінниця Турчанінова
Astragalus setosulus
Астрагал щетинистий

Moehringia lateriflora
Pulsatilla grandis
Paeonia tenuifolia
Schivereckia podolica

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа
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Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)
Коментарі
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Astragalus tanaiticus
Genista tetragona
Cyclamen kuznetzovii
Onosma polyphylla
Achillea glaberrima
Centaurea
pseudoleucolepis
Lagoseris purpurea
Serratula tanaitica
Allium regelianum
Colchicum fominii
Stipa syreistschikowii
Himantoglossum
caprinum

Астрагал донський
Дрік чотиригранний
Цикламен Кузнєцова
Громовик багатолистий
Деревій голий
Волошка несправжньоблідолускова
Лагозерис пурпуровий
Серпій донський
Цибуля Регеля
Пізньоцвіт Фоміна
Ковила Сирейщикова
Ремнепелюстник
козячий
Стевеніелла сатирієподібна
Серпій різнолистий
Ковила Залеського
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Місяці, в які можливо виявити присутність виду
(для території України)
Коментарі

Примітка: До таблиці включено види рукокрилих з Резолюції 6. Проте при проведенні ОВД дослідженнями мають бути охоплені всі види хіроптерофауни
(див. відповідний нарис в розділі щодо методик дослідження).

4087 Serratula lycopifolia
4095 Stipa zalesskii

2333 Steveniella satyrioides

2327

2267
2271
2280
2287
2319

2256

2136
2139
2174
2201
2238

Види Резолюції 6 Бернської конвенції,
що зустрічаються в Україні, для охорони яких
створюється Смарагдова мережа

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Додаток

Рекомендації щодо особливостей підготовки
звітів ОВД в розрізі кожного з видів
господарської діяльності, що проходить
процедуру ОВД згідно із законодавством
Ключовий автор: П. Романов
Залучені автори: О. Василюк, М. Русін, Ю. Куцоконь, С. Вітер, Б. Кученко, Н. Брусенцова
Існує вичерпний перелік видів господарської діяльності, що проходять процедуру
ОВД, що міститься у статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Нами
підготовлено для кожного з таких видів діяльності (нижче – зазначається курсивом)
рекомендації, які саме впливи необхідно вивчити та відобразити у Звіті з ОВД, щоб
можливо було зробити висновки про вплив такої планованої діяльності на біорізноманіття (у тому числі і на об’єкти охорони територій мережі Емеральд).

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля
і підлягають оцінці впливу на довкілля
1) нафтопереробні та газопереробні заводи (крім підприємств, що виготовляють
із сирої нафти виключно мастильні матеріали), установки з газифікації або зрідження вугілля чи бітумінозного сланцю;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, у тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти та безпосередньо флору і
фауну).
•• Вплив роботи газового факела на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та
мікроклімат, безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, флору і фауну).
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
2) теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше
з використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні
реактори, включаючи будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких
електростанцій або реакторів (крім дослідницьких установок для виробництва
і конверсії ядерного палива та сировини для одержання вторинного ядерного
палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів) на ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) – на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну.
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
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•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
•• Вплив наведеної радіоактивності та вторинної радіації, в тому числі довгостроковий, від об’єктів що мали/мають контакт з матеріалами що мають підвищену радіоактивність (на ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив аварійних ситуацій на ядерних реакторах та інфраструктурі АЕС (на ґрунти,
ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, флору та фауну)
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, для ставків-охолоджувачів необхідно додатково оцінити вплив на птахів під час міграції, також
на риб, земноводних, черепаху болотяну, видру, хохулю, бобра, водних комах;
кільчастих червів, ракоподібних; вплив на хід сукцесій навколоводної рослинності
(розростання очеретів, вплив на популяцію латаття та кубишок, інших водних вищих рослин; вплив на чисельність та різноманітність водоростей, зокрема – провокування процесів «цвітіння» води).
3) установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для
переробки відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів,
установки для захоронення радіоактивних відходів, зберігання (понад 10 років) чи переробки відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів
поза межами місця їх утворення;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на
флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив,
вплив відходів).
•• Вплив газоподібних, в тому числі і димопилових нерадіоактивних викидів (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких нерадіоактивних технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти)
та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків водопровідних та каналізаційних мереж, та вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
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•• Вплив твердих нерадіоактивних відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти,
флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві (акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові нерадіоактивні викиди
та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та
фауну).
•• Вплив твердих, рідких чи газоподібних радіоактивних речовин, що відбувається
в рамках запланованих техпроцесів, а також їх зберігання чи транспортування (на
повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, флору та фауну).
•• Вплив наведеної радіоактивності та вторинної радіації, в тому числі довгостроковий, від об’єктів що мали/мають контакт з матеріалами що мають підвищену радіоактивність (на ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив аварійних ситуацій що призвели до викиду твердих, рідких чи газоподібних
радіоактивних речовин в навколишнє середовище (на повітря, ґрунти, ландшафт,
оселища, водні об’єкти, підземні води, флору та фауну).
4) чорну та кольорову металургію (з використанням руди, збагаченої руди чи
вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив роботи газового факела доменного газу на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
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•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
5) споруди з видобування, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних
продуктів: азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тисяч тонн на
рік, фрикційних матеріалів – понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів – понад 200 тонн на рік;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Детальний вплив мікрофракцій азбесту, що утворюються під час виробництва, зберігання, транспортування продукції, та поводження з відходами, на біорізноманіття, в тому числі опосередкованим шляхом, через забруднення повітря, вод та
ґрунтів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин, а також окремо мікрофракцій
азбесту.
6) хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням
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хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• За наявності власних систем поводження з біологічними відходами (печі, інсенератори, ями Беккері і т.д.) – вплив даних систем та результатів їх роботи (на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, флору та фауну).
•• За виробництва регуляторів росту рослин, засобів захисту рослин, мінеральних
добрив, гербіцидів, речовин для знищення шкідників, інших речовин створених
для впливу на життєдіяльність флори та фауни – детальна оцінка впливу, який
чиниться під час виробництва, зберігання, транспортування продукції, та поводження з відходами, на біорізноманіття, в тому числі опосередкованим шляхом,
через забруднення повітря, вод та ґрунтів.
•• Детальний вплив мікрочасток наноматеріалів, під час виробництва, зберігання,
транспортування продукції, та поводження з відходами, на біорізноманіття, в тому
числі опосередкованим шляхом, через забрудненняповітря, вод та ґрунтів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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7) будівництво:
аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною
2100 метрів і більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи від будівництва майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні
води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів). Особлива увага –
щодо наявності рідкісних та зникаючих оселищ, насамперед – заплавних лук та
трав`яних боліт, верхових мохово-осокових боліт, степових ділянок, суходільних
лук, чагарникових оселищ (понтично-сарматські та континентальні температні
листопадні чагарники, тощо), кліфів крейд, вапняків, пісковиків та гранитоїдних
порід. Також слід оцінити потенційний вплив джерел яскравого світла на популяції рідкісних комах, зокрема, з`ясувати наявність великих популяцій видів охоронюваних метеликів та жуків (в т.ч. занесених до ЧКУ), які активні вночі (сатурнії,
бражники, совки, жуки-вусачі, пластинчастовусі жуки, ін.).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти чи в ґрунт) (на водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо на час зведення об’єкта його не підключено
до централізованої каналізації населеного пункту, та/або вплив використання біотуалетів і поводження з їх діючими речовинами та відходами (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів будівництва та побутових відходів генерованих персоналом,
поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення,
газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного на спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на оселища, види рослин, комах, земноводних, плазунів, птахів, що гніздують
на землі і на риючих ссавців. Крім того, важливо оцінити міграційну активність птахів
і кажанів в зоні будівництва об’єкта, наявність у околицях місць скупчення птахів на
міграції та можливу фрагментацію оселищ видів, яку може спричинити будівництво.
•• Окремо деталізувати вплив авіаційної техніки на орніто- та хіроптерофауну.
•• Окремо деталізувати впливи на оселища, ландшафти та мікроклімат (наприклад,
через фактор нагрівання великих бетонованих (асфальтованих) площ з низьким
ступенем озеленення).
167

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

автомагістралей;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи від будівництва майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури,
прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат
та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів). Особлива увага – щодо наявності
рідкісних та зникаючих оселищ, насамперед – заплавних лук та трав`яних боліт,
верхових мохово-осокових боліт, степових ділянок, суходільних лук, чагарникових
оселищ (понтично-сарматські та континентальні температні листопадні чагарники,
тощо), кліфів крейд, вапняків, пісковиків та гранитоїдних порід.
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти чи в ґрунт) (на водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо на час зведення об’єкта його не підключено
до централізованої каналізації населеного пункту, та/або вплив використання біотуалетів і поводження з їх діючими речовинами та відходами (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів будівництва та побутових відходів генерованих персоналом,
поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення,
газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного на спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на оселища, види рослин, наземну фауну (комах, земноводних, плазунів, ссавців). Важливо оцінити міграційну активність всіх груп тварин (птахів, ссавців, земноводних) в зоні будівництва об’єкта та фрагментацію оселищ видів, яку може спричинити будівництво. В разі, коли існує ризик зміни гідрологічного режиму прилеглої
території – оцінити, на які групи живих організмів може вплинути така зміна. В
частині шумового забруднення – оцінити фактор непокою на птахів та ссавців у зоні
аудіо-шумового впливу. Додатково – оцінити вплив від роботи асфальтобетонних
установок та змішувачів (акустичний та димопиловий вплив на повітря, оселища,
флору та фауну). Оцінити рівень світлового забруднення на нічних комах та ссавців.
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної
протяжності 10 кілометрів і більше;
Аналогічно попередньому
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автомобільних доріг першої категорії;
Аналогічно попередньому
магістральних залізничних ліній загального користування;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи від будівництва майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладки комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє
середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води,
клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти чи в ґрунт) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і
фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо на час зведення об’єкта його не підключено
до централізованої каналізації населеного пункту, та/або вплив використання біотуалетів і поводження з їх діючими речовинами та відходами (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів будівництва та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти,
флору та фауну).
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного приспорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати
судна тоннажністю понад 1350 тонн;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи від будівництва майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє
середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води,
клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димо-пилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти чи в ґрунт) (на водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо на час зведення об’єкта його не підключено
до централізованої каналізації населеного пункту, та/або вплив використання
біотуалетів і поводження з їх діючими речовинами та відходами (на повітря,
водні об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів будівництва та побутових відходів генерованих персоналом,
поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення,
газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного на спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, зокрема каламучення вод, підземні води, оселища,
флору та фауну).
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості русла річки чи території порту (на гідрологічний режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на популяції водних видів тварин (риб, водних ссавців, комах, амфібій, коловодних птахів), морські та прісноводні оселища, оселища прибережно-водної рослинності. Також необхідно оцінити наявність сезонних скупчень птахів на міграції/
зимівлі, а також нерестовищ риби. Для річок також необхідно оцінити вплив на нерестовища від замулення ділянок, розміщених вниз по течії, спричиненого днопоглибленням в прибережній зоні в місці будівництва; вплив берегових та підводних
будівельних робіт та переміщення берегового та донного ґрунту і відкладень (на
ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та решток, та безпосередньо донні
ґрунти, на повітря у випадку складування донних ґрунтів та решток на суходолі,
на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан та хімічний склад вод, ландшафти,
берегову та підводну ерозію, оселища, флору та фауну).
глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для
проходження суден тоннажністю понад 1350 тонн;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
Аналогічно попередньому, але додатково, у випадку глибоководних суднових ходів у руслах річок:
•• Вплив пошкодження природного ложа річки на підземні води, водоносні горизонти та живлення річки, на гідрологічний режим річки та втрату вод через пошкодження дна, на течії в річці внаслідок зміни ландшафту дна, на мікроклімат, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну. А також
оцінка можливості впливу через вселення інвазивних видів внаслідок значного
порушення річкової екосистеми.
У випадку глибоководних суднових ходів у мілководних морських акваторіях:
•• Вплив пошкодження природного ложа водойми на гідрологічний режим зокрема
на течії внаслідок зміни ландшафту дна, на мікроклімат, на фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну.
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У випадку спеціальних каналів на суходолі:
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта – на
ґрунти зокрема поряд з новим об’єктом, водні об’єкти з якими сполучено канал
та підземні води території його проходження (в тому числі внаслідок порушення підземних водоносних шарів при його створенні а також порушення цілісності річкових басейнів та природного водостоку та поповнення вод в річках
та підземних водоносних шарах на території його проходження), ландшафти, клімат та мікроклімат, суходольні оселища в зоні створення каналу, флору
та фауну. Окремо оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів
в створений канал та через нього у водні об’єкти з якими він сполучений, внаслідок того що новий канал не матиме власної природної екосистеми і буде
вразливий до інвазій.
•• Вплив фрагментації оселищ.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на популяції водних та коловодних видів тварин (риб, ссавців, амфібій, комах, птахів), морські та прісноводні оселища; зміну гідрології, що може впливати
на оселища прибережно-водної рослинності. Також необхідно оцінити наявність
сезонних скупчень птахів на міграції/зимівлі, а також нерестовищ риби. Для річок
також необхідно оцінити вплив на нерестовища від замулення ділянок, розміщених вниз по течії, спричиненого днопоглибленням.
8) поводження з відходами:
операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення,
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при будівництві об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Особлива увага – щодо наявності рідкісних та зникаючих оселищ, насамперед –
заплавних лук та трав`яних боліт, верхових мохово-осокових боліт, степових ділянок, суходільних лук, чагарникових оселищ (понтичносарматські та континентальні температні листопадні чагарники, тощо), кліфів крейд, вапняків, пісковиків
та гранитоїдних порід. Слід приділяти особливу увагу наявності популяцій видів
рослин і тварин, занесених до ЧКУ, ЧС МСОП, додатків та Резолюцій 4 та 6 Бернської конвенції.
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), просочування рідких відходів в ґрунт (інфільтрат) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і
фауну).
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та
водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив діючих хімічних речовин, що застосовуються при знезараженні чи знешкодженні (на повітря, ґрунт, водні об’єкти та підземні води, флору та фауну).
•• Вплив небезпечних елементів відходів (хімічні речовини та сполуки, кислоти та
луги, гази, важкі метали, радіоактивні речовини, пил та мікрофракції для речовин
що можуть становити небезпеку шляхом впливу їх мікрофракцій, мікропластик,
канцерогенні речовини, небезпечні біологічні відходи, та інші речовини що можуть
становити небезпеку для флори та фауни або впливають на її життєдіяльність) –
(на повітря, ґрунт, водні об’єкти та підземні води, флору та фауну)
•• Довгостроковий вплив об’єктів захоронення з урахуванням зміни їх стану з плином
часу (на повітря, ґрунт, водні об’єкти та підземні води, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• На територіях, де планується здійснювати зберігання, утилізацію і захоронення
відходів необхідно провести дослідження на предмет наявності охоронюваних
оселищ та видів тварин і рослин.
операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення,
перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом
100 тонн на добу або більше;
Аналогічно попередньому.
Особлива увага – щодо наявності рідкісних та зникаючих оселищ, насамперед –
заплавних лук та трав`яних боліт, верхових мохово-осокових боліт, степових ділянок, суходільних лук, чагарникових оселищ (понтично-сарматські та континентальні температні листопадні чагарники, тощо), кліфів крейд, вапняків, пісковиків
та гранитоїдних порід. Слід приділяти особливу увагу наявності популяцій видів
рослин і тварин, занесених до ЧКУ, ЧС МСОП, додатків та резолюцій 4 і 6 Бернської конвенції. Важливо приділяти увагу вивченню питання розміщення колоній
воронових птахів та мартинів відносно звалищ: звалища можуть приваблювати
мартинів і воронових птахів, і, якщо вказані об’єкти авіаційного сполучення та
військового призначення будуть розташовані між колоніями цих птахів та звалищами, це може призвести до виникнення небезпечних аварійних ситуацій через
зіткнення літальних апаратів та ін. механізмів із птахами.
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9) забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором
води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Особлива увага – щодо наявності рідкісних та зникаючих оселищ, насамперед –
заплавних лук та трав`яних боліт, верхових мохово-осокових боліт, солончаків,
взагалі водно-болотним територіям, які мають природну цінність як місця існування рідкісних видів флори та фауни або як рекреаційні об`єкти.
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного при спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив внаслідок спустошення водних горизонтів та зміни ґрунтового водного балансу (на ґрунти, водні об’єкти та підземні води, клімат та мікроклімат, оселища,
флору і фауну).
•• Підготувати прогноз та здійснювати моніторинг стану оселищ і населяючих їх видів рослин і тварин, які знаходяться в зоні забору підземних вод.
10) міжбасейновий перерозподіл стоку річок, крім транспортування питної води
трубопроводами;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного при спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, зокрема каламучення вод, підземні води, оселища,
флору та фауну).
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта (каналу міжбасейнового перерозподілу стоку) – на ґрунти зокрема поряд з новим
об’єктом, водні об’єкти з якими сполучено канал та підземні води території його
проходження (в тому числі внаслідок порушення підземних водоносних шарів при
його створенні а також порушення цілісності річкових басейнів та природного водостоку та поповнення вод в річках та підземних водоносних шарах на території
його проходження), ландшафти, клімат та мікроклімат, суходольні оселища в зоні
створення каналу, флору та фауну. Окремо оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів в створений канал та через нього у водні об’єкти з якими він
сполучений, внаслідок того що новий канал не матиме власної природної екосистеми і буде вразливий до інвазій.
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•• Вплив фрагментації оселищ.
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, зокрема донні, на повітря у випадку складування донних ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію, оселища, флору та фауну)
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості русла річки (на гідрологічний режим,
фізичний стан та хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на популяції водних та коловодних видів тварин (риб, ссавців, амфібій, комах, птахів), водні та оселища прибережно-водної рослинності. Також необхідно
оцінити наявність сезонних скупчень птахів на міграції/зимівлі, а також нерестовищ риби. Окремо слід оцінити вплив на оселища, що буде викликаний зміною
гідрологічного режиму території.
•• Оцінити ризики потрапляння чужорідних видів у нетипові для них річкові басейни
та загрози для охоронюваних видів і оселищ внаслідок можливих інвазій гідробіонтів з одних річкових басейнів у інші. Особливо важливим є оцінка впливу на
ендемічні види гідробіонтів певного басейну, зокрема – впливу зменшення або
збільшення обсягів води, впливу конкуренції / хижацтва з боку чужорідних видів,
які можуть потрапити до басейну однієї річки з басейну іншої; вплив на стан Рамсарських угідь та оселищ Бернської конвенції (водно-болотні оселища).
11) греблі, водосховища та інші об’єкти, призначені для утримання та постійного зберігання води, коли нові або додаткові об’єми затриманої води перевищують 10 мільйонів кубічних метрів;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив роботи будівельного обладнання і транспорту, задіяного при спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, зокрема каламучення вод, підземні води, оселища,
флору та фауну).
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта або розширення існуючого водного об’єкта – на ґрунти зокрема поряд з об’єктом, інші
водні об’єкти з якими сполучено об’єкт та підземні води території його розташування (в тому числі внаслідок порушення підземних водоносних шарів при його
створенні та режиму поповнення вод в річках та підземних водоносних шарах на
території його розташування), ландшафти, клімат та мікроклімат, суходільні оселища в зоні створення каналу, флору та фауну. Окремо оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів в створений водний об’єкт та через нього у
водні об’єкти, з якими він сполучений.
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•• Вплив фрагментації оселищ.
•• Особливо важливим є оцінка впливу на ендемічні види гідробіонтів певного басейну, зокрема – впливу зменшення або збільшення обсягів води, зміни гідрорежиму. Особлива увага – щодо наявності рідкісних та зникаючих оселищ (водно-болотні та суходільні оселища, які можуть бути затоплені водами таких резервуарів,
насамперед – заплавних лук та трав`яних боліт, верхових мохово-осокових боліт,
степових ділянок, суходільних лук, чагарникових оселищ (понтично-сарматські та
континентальні температні листопадні чагарники, тощо), кліфів крейд, вапняків,
пісковиків та гранитоїдних порід. Слід приділяти особливу увагу наявності популяцій видів рослин і тварин, занесених до ЧКУ, ЧС МСОП, додатків та резолюцій 4
та 6 Бернської конвенції, об`єктів культурно-історичної спадщини – на територіях,
які можуть бути затоплені водами таких резервуарів.
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, зокрема донні, на повітря у випадку складування донних ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію, оселища, флору та фауну)
•• Вплив зарегульованості русла річки (на гідрологічний режим, фізичний стан та
хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити вплив на популяції водних та коловодних видів тварин (риб, ссавців, амфібій,
комах, птахів), водні оселища та оселища прибережно-водної рослинності. Також
необхідно оцінити наявність сезонних скупчень птахів на міграції/зимівлі, а також
нерестовищ риби а також шляхів міграції прохідних видів риб.
12) видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при будівництві об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
буріння свердловини, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти
(в тому числі підводні), ландшафт (в тому числі підводний), оселища, водні об’єкти
(в тому числі каламучення води), течії, клімат та мікроклімат, акустичний вплив,
вплив відходів)
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного на спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, зокрема каламучення вод, оселища, флору та фауну).
•• Вплив роботи газового факела на орніто- та хіроптерофауну. Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) (на водні об’єкти, ґрунти (в тому числі
підводні), клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо свердловина має такий, або вплив використання біотуалетів чи накопичувальних каналізаційних систем для персоналу бурової платформи (на повітря, водні об’єкти, ґрунти (в тому числі підводні), флору
та фауну).
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•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж,
та вплив робіт по їх усуненню (на повітря, ґрунти (в тому числі підводні), водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення,
газовиділення), ґрунти (в тому числі підводні), та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин. Оцінити ризики розливів нафти
та впливи на морські види і оселища, та очікувані впливи за найбільшого розливу,
ймовірність якого вища за 10-6.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на морські оселища, місця скупчень водоплавних птахів на зимівлі та міграції а також на види китоподібних.
•• 13) трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів;
•• Впливи при будівництві об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив роботи будівельного обладнання та транспорту, задіяного на спорудженні
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, зокрема каламучення вод, підземні води, оселища,
флору та фауну).
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту – на ґрунти, водні об’єкти та підземні води
(в тому числі внаслідок порушення підземних водоносних шарів при його створенні та режиму поповнення вод в річках та підземних водоносних шарах на території його розташування), ландшафти, клімат та мікроклімат, оселища, флору
та фауну. Окремо оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів нп
рекультивовану територію над трубопроводом та через неї на сусідні території,
внаслідок того що порушена територія не матиме власної природної екосистеми і
буде вразлива до інвазій.
•• Вплив фрагментації оселищ.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
можливу фрагментацію природних оселищ, вплив на шляхи міграції наземної фауни.
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14) виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будьякої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді
200 тонн на добу;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
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•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища, а також на всі види рослин та тварин ((в т.ч. риб –
у прилеглих водоймах), в тому числі на прилеглих ділянках річкових заплав (річище, заплавні озера), адже зазвичай саме на призаплавних піщаних терасах відбувається видобуток піску); прорахувати ризики зміни гідрологічного режиму.
Аналогічно – все те саме для СЗЗ об’єкта.
16) потужності для зберігання нафти, нафтохімічної або хімічної продукції місткістю 200 тисяч тонн або більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне по178
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••
••

••
••
••

вітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та
водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
У випадку використання газо- чи нафтоносних шарів як підземних сховищ – оцінити впливи у випадку порушення герметизації чи руйнації природних стінок сховищ
в наслідок циклічної зміни тиску, що може призвести до потрапляння газу та нафтопродуктів до інших геологічних структур, а через них призвести до забруднення підземних вод, ґрунтів, водних об’єктів, чи утворення газових фонтанів.
Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів
чи хімічної продукції.
Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів чи
хімічної продукції на ґрунт чи водні об’єкти.
Необхідне вивчення потенційного впливу забруднення на оселища (водно-болотні, суходільні) та види флор і фауни, насамперед – ендемічні, рідкісні (ЧКУ, ЧС
МСОП, додатки до Бернської конвенції), наявність рекреаційних об`єктів; вивчення впливу джерел яскравого світла на популяції рідкісних нічних видів комах.

17) установки для уловлювання вуглекислого газу з джерел, зазначених у цій частині, або з річною потужністю 1,5 мегатонни та більше, геологічні сховища
вуглекислого газу;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
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•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин. Зокрема також у випадку
розгерметизації сховища чи системи стиснення.
•• Необхідне вивчення потенційного впливу забруднення на оселища (водно-болотні, суходільні) та види флор і фауни, насамперед – ендемічні, рідкісні (ЧКУ, ЧС
МСОП, додатки до Бернської конвенції), наявність рекреаційних об’єктів; вивчення
впливу джерел яскравого світла на популяції рідкісних нічних видів комах.
18) установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових, виділення газів від продуктів гниття та стічних вод (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), в тому числі скидів
очищених вод, а також відстійників (якщо такі є) (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів на технологічні
потреби (на ґрунти, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору
і фауну)
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення, зокрема поводження з каналізаційним
мулом (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні
води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
технологічні ризики контакту стічних вод із дикими тваринами (наприклад,
ризики доступу до них земноводних, птахів, ссавців); ризики потрапляння їх у
природні водойми і водотоки та вплив на фауну там (в тому числі у випадках
аварійних скидів).
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19) потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше),
у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для
свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), в тому числі скидів
очищених вод, а також відстійників гною (на повітря, водні об’єкти, підземні води,
ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну). Необхідне вивчення
впливу звалищ на грунтові та поверхневі води, рідкісні водно-болотні оселища, вплив
гормональних добавок та ін. на популяції рідкісних видів хижих птахів та ссавців;
вплив хвороб свійських птахів на популяції диких птахів: вивчення місць розміщення
колоній мартинів, воронових птахів, місць міграційних скупчень коловодних птахів –
на водоймах, до яких можуть потрапляти стоки із потужностей виробництва;
•• вивчення впливу звалищ та ін. на рідкісні оселища, переважно – степові оселища
у балках та ярах.
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення, зокрема вплив гною та біологічних відходів
тваринництва, їх зберігання та захоронення чи утилізації (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи обладнання по утилізації біологічних відходів (печі для спалювання,
інсинератори, ями Беккері), відходів та викидів що воно створює (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну)
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив будівництва таких потужностей на оселища та на всі види тварин і рослин.
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Також оцінити рівень зоонозної небезпеки під час діяльності. Оцінити вплив відходів від таких потужностей на оселища та всі види тварин і рослин.
20) будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або
більше і довжиною понад 15 кілометрів;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив твердих та рідких відходів та побутових відходів генерованих персоналом,
поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення,
газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив конструкцій та безпосередньо роботи повітряної лінії на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив електромагнітних полів та струмів, що виникають внаслідок їх дії (на флору
та фауну)
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, в тому числі із неконтрольованою дією високовольтного струму на навколишнє середовище.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на лісові оселища (ризик створення технологічних просік в зоні проходження ЛЕП), шляхи міграції або близькість сезонних скупчень птахів; протипоказаним є
створення таких ліній біля водно-болотних угідь (на відстані до 10 км), де є значні
скупчення коловодних птахів у період міграцій або зимівлі (Рамсарські угіддя, ІВАтериторії, тощо). Перевірити місця встановлення опор на наявність охоронюваних
оселищ та тварин, зокрема норних ссавців, плазунів, амфібій, гнізд птахів, комах.
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;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного у планованій діяльності (акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи
на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Безпосередній вплив на оселища та ландшафти внаслідок провадження діяльності.
•• Вплив на флору та фауну внаслідок зміни оселищ.
•• Вплив на мікроклімат внаслідок зміни гідрологічного режиму та режиму випаровування.
•• Вплив на ґрунти, водні об’єкти та підземні води, внаслідок зміни гідрологічного режиму території та мікроклімату, і опосередкований вплив на флору та фауну через це.
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•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
впливи на оселища та всі види флори і фауни в розрізі кожного з виділів, у якому
плануються рубки, а також всіх прилеглих виділів. Оцінити впливи на міграції та
трофічні зв’язки усіх охоронюваних видів фауни, які ідентифіковані в межах відповідного кварталу, де плануються рубки.
22) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання
діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які
не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Повторна оцінка впливів відповідно до типу діяльності, з урахуванням змін, що
планується внести до діяльності.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно, наскільки заплановані розширення та зміни торкнуться охоронюваних оселищ та рідкісних видів флори і фауни.

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля
1) глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння
з метою вивчення стійкості ґрунтів);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і
фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин. Зокрема також у випадку розгерметизації свердловини та виникнення газових чи рідинних фонтанів чи витоків.
•• У випадку захоронення радіоактивних чи хімічних матеріалів – вплив радіоактивного (в тому числі наведеного) та хімічного забруднення в процесі зберігання,
транспортування та закачування матеріалів у свердловину. Вплив можливого поширення радіоактивних чи хімічних речовин водоносними шарами, чи внаслідок
інших способів підземного поширення, а також вплив аварійних ситуацій спричинених обвалюванням та/чи розгерметизацією такого підземного сховища і потраплянням радіоактивних чи хімічних речовин в навколишнє середовище. (на повітря, ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища, види рослин та наземну фауну а також на гідрорежим
грунтових і поверхневих вод; слід також врахувати вплив небезпечних для птахів
ЛЕП 6-10 кВ, які живлять бурові (зокрема наявність гнізд хижих птахів на відстані
до 10 км від об’єкта); слід оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні
види нічних комах. Необхідно оцінити вплив на природні оселища, види рослин
та на-земну фауну (ссавці, комахи, амфібій, рептилії). Зробити оцінку, як може
змінитися гідрологічний режим внаслідок глибокого буріння. Розрахувати
ймовірність зсувів грунту, які можуть вплинути на оселища та на рідкісні види.
2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство:
сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею
20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного
фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору,
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••

фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових а також рідких скидів (на
повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти та підземні води, та безпосередньо флору та фауну).
Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення),
ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного у планованій діяльності (акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи
на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
Безпосередній вплив на оселища та ландшафти внаслідок провадження діяльності.
Вплив на флору та фауну внаслідок зміни оселищ.
Вплив на мікроклімат внаслідок зміни гідрологічного режиму території та режиму
випаровування.
Вплив на ґрунти, водні об’єкти та підземні води, внаслідок зміни гідрологічного
режиму території та мікроклімату, і опосередкований вплив на флору та фауну
через це.
Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта або розширення існуючого водного об’єкта при меліорації – на ґрунти, зокрема поряд з
об’єктом, інші водні об’єкти з якими сполучено об’єкт та підземні води території
його розташування (в тому числі внаслідок порушення підземних водоносних шарів
при його створенні та режиму поповнення вод в річках та підземних водоносних шарах на території його розташування), ландшафти, клімат та мікроклімат, суходольні
оселища в зоні створення каналу, флору та фауну. Окремо оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів в створений водний об’єкт та через нього у
водні об’єкти з якими він сполучений, внаслідок того, що новий об’єкт не матиме
власної природної екосистеми і буде вразливий до інвазій.
Вплив фрагментації оселищ.
Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень при створенні нових об’єктів для меліорації на основі існуючих (на ґрунти, зокрема донні, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну).
Вплив зарегульованості русла річки при меліорації (на гідрологічний режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну).

•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин. У випадках зміни гідрологічного режиму території – оцінити аналогічним чином вплив
на прилеглі території, для яких буде порушений гідрологічний режим.
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насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів
або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних
зонах на площі 5 гектарів і більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного у планованій
діяльності (акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх
впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та
фауну).
•• Безпосередній вплив на оселища та ландшафти внаслідок провадження діяльності.
•• Вплив на флору та фауну внаслідок зміни оселищ.
•• Вплив на мікроклімат внаслідок зміни гідрологічного режиму території та режиму
випаровування.
•• Вплив на ґрунти, водні об’єкти та підземні води, внаслідок зміни гідрологічного
режиму території та мікроклімату, і опосередкований вплив на флору та фауну
через це.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин. Також,
необхідно перевірити, чи не заплановано при насадженні використовувати видиінтродуценти а також змінювати корінні біотопи на нетипові штучні.
зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо
нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного
у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення
особливо цінних земель;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Необхідна оцінка впливів відповідно до типу планованої діяльності;
•• оцінка впливу на ґрунти, гідрологічний режим земель, підземні води, повітря над
територією, розташовані на території та поряд водні об’єкти, а також мікроклімат,
ландшафти та оселища, внаслідок зміни призначення земель, в опосередковано
на флору та фауну внаслідок таких змін;
•• оцінка безпосереднього впливу на флору та фауну земель, призначення яких планується змінити.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин. Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин
і тварин. Оцінити рівень зоонозної небезпеки в наслідок функціонування таких
потужностей. Оцінити як відходи від цих потужностей впливатимуть на оселища
та всі види флори і фауни.
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потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше); великої та дрібної
рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин
(2 тисячі голів і більше);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при спорудженні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на
флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив,
вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), в тому числі скидів
очищених вод, а також відстійників гною (на повітря, водні об’єкти, підземні води,
ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну). Необхідне вивчення впливу звалищ на грунтові та поверхневі води, рідкісні водно-болотні оселища,
вплив гормональних добавок та ін. на популяції рідкісних видів хижих птахів та
ссавців; вплив хвороб свійських птахів на популяції диких птахів: вивчення місць
розміщення колоній мартинів, воронових птахів, місць міграційних скупчень коловодних птахів – на водоймах, до яких можуть потрапляти стоки із потужностей
виробництва; вивчення впливу звалищ та ін. на рідкісні оселища, переважно –
степові оселища у балках та ярах.
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення, зокрема вплив гною та біологічних відходів
тваринництва, їх зберігання та захоронення чи утилізації (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи обладнання по утилізації біологічних відходів (печі для спалювання,
інсинератори, ями Беккері), відходів та викидів що воно створює (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну)
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів
тваринництва;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), в тому числі скидів
очищених вод, а також відстійників гною (на повітря, водні об’єкти, підземні води,
ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну). Необхідно вивчення впливу звалищ на грунтові та поверхневі води, рідкісні водно-болотні оселища,
вплив гормональних добавок та ін. на популяції рідкісних видів хижих птахів та
ссавців; вплив хвороб свійських птахів на популяції диких птахів: вивчення місць
розміщення колоній мартинів, воронових птахів, місць міграційних скупчень коловодних птахів – на водоймах, до яких можуть потрапляти стоки із потужностей
виробництва; вивчення впливу звалищ та ін. на рідкісні оселища, переважно –
степові оселища у балках та ярах.
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення, зокрема вплив гною та біологічних відходів
тваринництва, їх зберігання та захоронення чи утилізації (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи обладнання по утилізації біологічних відходів (печі для спалювання,
інсинератори, ями Беккері), відходів та викидів що воно створює (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну)
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин. Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і
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тварин. Оцінити рівень зоонозної небезпеки внаслідок функціонування таких потужностей. Оцінити як відходи від цих потужностей впливатимуть на оселища та
всі види флори і фауни.
інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;
•• Впливи при створенні об’єкта: розміщення аквакультури: створення майданчиків,
зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний
вплив, вплив відходів)
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив рідких, газоподібних (в тому числі димопилових), твердих відходів, та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти,
підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, ландшафти, клімат та мікроклімат,
флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), в тому числі скидів
очищених вод, (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив роботи обладнання по утилізації біологічних відходів (печі для спалювання,
інсинератори, ями Беккері), відходів та викидів що воно створює (на повітря, водні
об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну)
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• За умови розведення аквакультури в природній водоймі, чи водоймі створеній
на основі природної (ставок) – влив на оселища та природну флору та фауну
даної водойми, вплив на гідрологічний режим через можливу зарегульованість
водойми, якщо на ній є гідроспоруди для утримання аквакультури (загачення
річок, створення ставків і тд), на повітря внаслідок газообміну аквакультури та
можливої генерації продуктів гниття, на підземні води та сусідні водні об’єкти
(наприклад дана річка але нижче за течією, сусідній ставок і таке інше) внаслідок можливого проникання побічних продуктів життєдіяльності до них, на мікроклімат та ландшафти, якщо природна водойма зазнала змін для розведення
аквакультури.
•• За умови розведення аквакультури в штучній водоймі – вплив на ґрунти та підземні води (якщо водойма має ґрунтові береги), на повітря, на ландшафти при
створенні штучної водойми, на мікроклімат та клімат, а також на флору та фауну.
•• Вплив у випадку непередбачених та аварійних ситуацій (наприклад прорив греблі,
чи масовий мор аквакультури), а також аварійних ситуацій що призвели до викиду
газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
ризики, які можуть виникати для диких водних та коловодних тварин (ссавців,
птахів, комах, риб), а також ризики потрапляння об’єктів аквакультури у природні
водойми і водотоки
намив територій на землях водного фонду;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на
флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив,
вплив відходів)
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив рідких, газоподібних (в тому числі димопилових), твердих відходів, та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води
(інфільтрат) та водні об’єкти, ландшафти, клімат та мікроклімат, флору та фауну).
•• Вплив генерації пилу та летючого піску відкритими піщаними та ґрунтовими поверхнями в зонах намиву. Вплив наслідків розкладання органічних решток видобутих з мулом, якщо намив відбувається з матеріалу донного осаду (на повітря,
водні об’єкти, ґрунти, оселища, флору і фауну)
•• Вплив на ландшафтне різноманіття і внаслідок цього на мікроклімат, оселища,
флору і фауну.
•• Вплив зміни природного ложа водного об’єкта на підземні води, водоносні горизонти та живлення водного об’єкта, на його гідрологічний режим та втрату вод
через зміну структури дна, на течії внаслідок зміни ландшафту дна та можливого
провокування зарегульованості об’єкта, на мікроклімат, на фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну.
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, зокрема донні, на повітря у випадку складування донних ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію, оселища, флору та фауну)
•• Вплив фрагментації оселищ в зоні намиву (на оселища, флору та фауну)
•• Вплив внаслідок можливості вселення інвазивних видів на території намиву, і внаслідок – подальше поширення інвазивних видів навколишньою територією. Так як
такі новостворені території не мають власних усталених екосистем і вразливі для
вселення інвазивних видів.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин, зокрема через знищення частини заплави.
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3) видобувну промисловість:
видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які
видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм
земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на
флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив,
вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• При нафто- та газовидобуванні – вплив роботи газового факела на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є), в тому числі вплив накопичення, транспортування та скиду
шахтних/кар’єрних вод (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, териконів, шламосховищ, зокрема і генерація ними пилу, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення,
газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, ландшафти,
клімат та мікроклімат, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив вибухових робіт (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, стан
гірських порід і пов’язані з цим опосередковані впливи, вплив на ландшафти, оселища, акустичний вплив, вібраційний вплив, вплив на флору і фауну)
Вплив формування підземних пустот при шахтній розробці, включаючи і можливість їх подальшого обвалювання (на ґрунти, ландшафти, водні об’єкти, підземні
води, клімат та мікроклімат, флору і фауну)
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
•• Аналогічно – оцінити на територій СЗЗ кар’єру.
перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив роботи газового факела доменного газу (якщо такий є) на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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4) енергетичну промисловість:
зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих
товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив роботи газового факела на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на
площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних)
15 кубічних метрів і більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта для зберігання: створення майданчиків, зведення
будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив
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••
••
••
••
••
••
••
••

на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив
відходів). Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі
групи рослин і тварин;оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види
нічних комах.
Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів
або іншого викопного палива.
Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля;

З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин;оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах.
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових та пилових утворених
в процесі брикетування (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів),
ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив роботи газового факела на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
гідроелектростанції на річках незалежно від потужності;
Під час підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих, рідких, газоподібних відходів та викидів, а також побутових відходів генерованих персоналом (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води та водні об’єкти (в тому числі забруднення внаслідок
проходження водою технологічного оснащення ГЕС), оселища, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив від зарегульованості річки та фрагментації водних оселищ, зокрема вплив
на гідрологічний режим річки як нижче так і вище за течією, вплив на водні та
берегові оселища, мікроклімат, підземні води, флору та фауну.
•• Акустичний та вібраційний вплив внаслідок скидання великої маси води через ГЕС.
•• Вплив внаслідок затоплення території вище за течією від ГЕС (на ґрунти, ландшафти, мікроклімат, суходільні та водні оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до руйнування греблі, та затоплення території нижче за течією.
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•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на водну фауну: риб, ссавців, комах, амфібій. Окремо оцінити вплив на реофільні,мігруючі та прохідні види риб.
В разі спорудження водойм ГЕС у природних елементах рельєфу – оцінити вплив
на види рослин та тварин і природні оселища територій, що будуть затоплені, або
змінять рівень грунтових вод.
гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих, рідких, газоподібних відходів та викидів, а також побутових відходів генерованих персоналом (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води та водні об’єкти (в тому числі забруднення
внаслідок проходження водою технологічного оснащення ГЕС), оселища, флору
та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив внаслідок створення та використання верхнього резервуару, відбору вод
від нього для скидання, неприродні цикли поповнення та спустошення резервуару (акустичний вплив, вібраційний вплив, вплив на ґрунти, гідрологічний режим
верхнього резервуару (якщо це природній водний об’єкт, чи якщо він пов’язаний
з природним водним об’єктом), підземні води, ландшафти, мікроклімат, суходільні
та водні оселища, флору та фауну, і особливо на водні види чи види життєдіяльність яких пов’язана з водою).
•• Вплив від створення нижнього резервуару чи використання замість нього природної водойми, від високоенергетичного скиду вод до нижнього резервуару, відбору
вод від нього для прокачки в зворотньому режимі (акустичний вплив, вібраційний вплив, вплив на ґрунти, гідрологічний режим нижнього резервуару (якщо це
природній водний об’єкт, чи якщо він пов’язаний з природним водним об’єктом),
ландшафти, оселища (водні та суходільні), мікроклімат, флору та фауну, і особливо
на водні види чи види життєдіяльність яких пов’язана з водою)
•• Вплив від створення та використання мережі трубопроводів між верхнім та нижнім
резервуаром (на ґрунти, ландшафти, оселища, флору та фауну)
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
196

Додаток. Рекомендації щодо особливостей підготовки звітів ОВД ...

•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до руйнування інфраструктури
ГАЕС, вивільнення водних запасів, руйнування та затоплення території.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на водну фауну: риб, ссавців, комах, амфібій. Окремо оцінити вплив на реофільні,мігруючі та прохідні види риб.
В разі спорудження водойм ГЕС у природних елементах рельєфу – оцінити вплив
на види рослин та тварин і природні оселища територій, що будуть затоплені, або
змінять рівень грунтових вод.
вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив твердих, рідких, газоподібних відходів та викидів, а також побутових відходів генерованих персоналом (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води та водні об’єкти (в тому числі забруднення внаслідок
проходження водою технологічного оснащення ГЕС), оселища, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив роботи ВЕУ на орніто- та хіроптерофауну.
•• Вплив циклічної зміни світла та тіні внаслідок роботи ВЕУ, а також стробоскопічного ефекту віддзеркалення світла від лопатей (на оселища та фауну)
•• Акустичне забруднення та вплив вібрації (на ґрунти, оселища, флору та фауну).
•• Вплив обмерзання та відривання льоду з лопатей (на оселища, флору та фауну)
•• Вплив на мікроклімат та клімат внаслідок впливу на природне переміщення повітряних мас, його швидкість та інтенсивність, а також на процеси конденсації, і як
наслідок вплив на оселища, флору та фауну в районах куди надходять повітряні
маси зі змінами характеристик.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму, рідких
чи твердих відходів чи забруднюючих речовин, а також у випадку руйнування ВЕУ.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища, та на всі види флори і фауни. Особливу уваги приділити місцям розташування вітрогенеруючих турбін і їх впливу на наземну фауну (ссавці, комахи, плазуни, амфібії). Також необхідно оцінити вплив на міграцію
птахів та кажанів, зокрема враховуючи розташування проєктованого вітропарку
відносно основних міграційних шляхів птахів і кажанів.
•• В разі наявності у радіусі 100 км від проєктованої ВЕС вже існуючих або таких, що
знаходяться на стадії будівництва чи розпочали процедуру ОВД, ВЕС, – оцінити їх
кумулятивний вплив (наприклад, https://bit.ly/3cWNdf4 – стор. 424-425)
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5) виробництво та обробка металу:
Впливи, які необхідно оцінювати для всіх підтипів даної діяльності:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів).
Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів, а також на всі групи
рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел
яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно
хижих) птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
установки для випалювання або агломерації металевих руд (у тому числі сульфідної руди);
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Окремо деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив пило- та газовиділення в процесі обробки. Також необхідно оцінити вплив на природні оселища
всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити
вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих
(переважно хижих) птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
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установки для обробки чорних металів:
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Окремо деталізувати вплив відходів обробки, поводження з відходами, особливо з небезпечними, токсичними, легкозаймистими (наприклад магнійвмісні сталі),
а також вплив відходів технологічних операцій (наприклад металевий та корундовий пил від шліфовки, та пил від піскоструменевої обробки, металевий пил та
мікроошурки від інших механічних операцій), поводження з використаними і забрудненими охолоджувальними рідинами а також вплив термічних операцій.
стани гарячої прокатки продуктивністю, що перевищує 20 тонн сирої сталі
за годину;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Окремо деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив пило- та газовиділення в процесі обробки.
•• Також необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел
яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих)
птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
ковальські молоти, енергетична потужність яких перевищує 50 кілоджоулів
на молот, а потужність теплового споживання перевищує 20 мегават;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Окремо деталізувати впливи акустичного та вібраційного навантаження на ґрунти,
оселища, флору та фауну. Зокрема, необхідно оцінити вплив на природні оселища
всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити
вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих
(переважно хижих) птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
нанесення захисних розпилених металевих покриттів з подачею сирої сталі
продуктивністю, що перевищує 2 тонни за годину;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Окремо деталізувати вплив пило- та газовиділення від розпилення металевих покриттів та роботи розпилювальної установки (наприклад плазмотрону).
•• Також, необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел
яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих)
птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
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установки для виплавляння, включаючи легування сплавів, кольорових металів, у тому числі рекуперованих продуктів (рафінування, ливарне виробництво
тощо), плавильною продуктивністю, що перевищує 4 тонни на добу для свинцю та кадмію або 20 тонн на добу для інших металів;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Окремо деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив пило- та газовиділення в процесі виплавлення, в тому числі вплив продукції, її компонентів
та матеріалів що використовуються в процесі обробки, а також дрібних часток що
утворюються при обробці та інших похідних процесу обробки, в їх хімічному та фізичному аспекті впливу. А також вплив відходів обробки, поводження з відходами,
особливо з небезпечними, токсичними, легкозаймистими.
•• Також, необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел
яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих)
птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства). Окремо – вплив роботи
газового факела доменного газу на орніто- та хіроптерофауну.
установки для поверхневої обробки металів у чанах з пластичних матеріалів
з використанням електролітичних або хімічних процесів, якщо об’єм переробного технологічного чана перевищує 30 кубічних метрів;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Окремо деталізувати вплив матеріалів, що застосовуються в процесі обробки (кислот, лугів, розчинів солей та ін.) в хімічному та фізичному аспекті їх впливу. А також
вплив відходів обробки, поводження з відходами, особливо з небезпечними, токсичними, легкозаймистими.
виробництво і складання автомобілів, виробництво двигунів;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5. А також додатково: частини для установок
для обробки чорних металів, нанесення захисних металевих покриттів та хімічної
чи електролітичної поверхневої обробки
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
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•• Окремо деталізувати вплив від викидів роботи автомобільних двигунів.
верфі;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• А також додатково – частини для установок для обробки чорних металів, нанесення захисних металевих покриттів та хімічної чи електролітичної поверхневої
обробки
•• Окремо деталізувати вплив на морські/річкові оселища в зоні виробництва.
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості русла річки чи території верфі у випадку створення гідротехнічних споруд (на гідрологічний режим, фізичний стан та
хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, зокрема донні, на повітря у випадку складування донних ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них,
на фізичний стан та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та
підводну ерозію, оселища, флору та фауну). Зокрема, необхідно оцінити вплив на
природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин;оцінити вплив
джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах.
підприємства з виготовлення і ремонту літаків;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• А також додатково – частини для установок для обробки чорних металів, нанесення
захисних металевих покриттів та хімічної чи електролітичної поверхневої обробки
•• Окремо деталізувати вплив від роботи авіаційних двигунів (акустичний, вібраційний, вплив газових та пилових викидів продуктів згоряння).
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи
рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел
яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі 6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих)
птахів (принаймні у радіусі до 10 км від підприємства). А також окремо – вплив на
орніто- та хіроптерофауну внаслідок здійснення польотів авіаційної техніки.
виробництво і ремонт залізничного рухомого складу та устаткування для
інфраструктури залізничного транспорту;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• А також додатково – частини для установок для обробки чорних металів, нанесення
захисних металевих покриттів та хімічної чи електролітичної поверхневої обробки
•• Окремо деталізувати вплив від роботи двигунів рухомого складу та його руху
(акустичний, вібраційний, газові та димо-пилові викиди, підвищена пожежна небезпека в місцях руху та ремонту)
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штампування з використанням вибухових речовин;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
•• А також додатково – деталізувати впливи акустичного та вібраційного навантаження на ґрунти, оселища, флору та фауну. А також хімічний та фізичний вплив
часток та матеріалів згенерованих внаслідок вибуху (порохові гази, пил і тд.).
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Для використання вибухових речовин, необхідно оцінити аудіошумовий вплив на
птахів та ссавців (уникати використання у передбачений законодавством сезон
тиші.
6) переробку мінеральної сировини:
Впливи, які необхідно оцінювати для всіх підтипів даної діяльності:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.6.
•• А також додатково – деталізувати впливи роботи газового факела коксового газу
на орніто- та хіроптерофауну. Також – термічний вплив на мікроклімат. А також
вплив пило- та газовиділення в процесі роботи.
виробництво цементу або цементного клінкеру;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.6.
•• А також додатково – деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив
пило- та газовиділення в процесі роботи
виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.6.
•• А також додатково – деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив
пило- та газовиділення в процесі обробки
виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що
перевищує 20 тонн на добу;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.6.
•• А також додатково – деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив
пило- та газовиділення в процесі обробки, зокрема мікрофракцій скляного пилу
виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.6.
•• А також додатково – деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив пилота газовиділення в процесі обробки, зокрема мікрофракцій мінеральних волокон
виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної
черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або
фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/
або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.6.
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•• А також додатково – деталізувати термічний вплив на мікроклімат. А також вплив
пило- та газовиділення в процесі обробки.
7) хімічну промисловість:
Впливи, які необхідно оцінювати для всіх підтипів даної діяльності:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів та витоків хімічних речовин, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти,
та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та витоків, а також
шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат
та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, повітря, підземні води, водні об’єкти, флору
та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
установки для виробництва вибухових речовин;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.7.
•• А також додатково – деталізувати впливи хімічних речовин, що використовуються
в процесі обробки, та відходів обробки, на повітря, водні об’єкти, ґрунти, підземні
води, флору та фауну. А також воводження з хімічними відходами виробництва
установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.7.
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зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази);
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.7.
•• А також додатково – деталізувати впливи хімічних речовин в процесі зберігання, їх летючість/випаровування та проходження хімічних реакцій при старінні, наслідки можливих ситуацій псування упаковки при зберіганні – на повітря, водні
об’єкти, ґрунти, підземні води, флору та фауну. А також поводження з хімічними
відходами виробництва.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин;оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах.
8) харчову промисловість:
Впливи, які необхідно оцінювати для всіх підтипів даної діяльності:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів та витоків хімічних речовин, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти,
та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та відстійників
(якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та вплив
робіт по їх усуненню (на ґрунти, повітря, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
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виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки: сировини
тваринного походження (крім молока) продуктивністю виходу готової продукції понад 75 тонн на добу; сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції понад 300 тонн на добу (середній показник за
квартал); молока, якщо обсяг одержаного молока перевищує 200 тонн на добу
(на основі середньорічного показника);
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.8.
•• А також додатково – деталізувати вплив потенційних рідких скидів у поверхневі
водні об’єкти, а також відстійників та накопичувачів біологічних відходів, та поводження з біологічними відходами.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів, а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
пакування та консервування тваринних і рослинних продуктів у обсязі понад
50 тонн на добу;
-//виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;
-//виробництво пива та солоду в обсязі понад 50 тонн на добу;
-//виробництво кондитерських виробів та патоки в обсязі понад 20 тонн на добу;
-//виробництво крохмалю;
-//підприємства з переробки риби і риб’ячого жиру;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.8.
•• А також додатково – деталізувати вплив потенційних рідких скидів у поверхневі
водні об’єкти, а також відстійників та накопичувачів біологічних відходів, та поводження з біологічними відходами.
бійні продуктивністю понад 10 тонн на добу;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.8.
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•• А також додатково – деталізувати вплив потенційних рідких скидів у поверхневі
водні об’єкти, а також відстійників та накопичувачів біологічних відходів, та поводження з біологічними відходами.
цукрові заводи;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.5.
9) підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу:
Впливи, які необхідно оцінювати для всіх підтипів даної діяльності:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель,
створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на
флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив,
вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів та витоків хімічних речовин, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти,
та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та витоків, а також
накопичувачів рідких відходів (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, повітря, підземні води, водні об’єкти, флору
та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
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з первинної обробки (промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування
волокон чи текстилю;
•• Все що треба аналізувати (пил, дим, газові викиди, шлам, акустичне навантаження) зазначене в загальному списку п.9.
•• А також додатково – деталізувати впливи хімічних речовин, що використовуються
в процесі обробки, та відходів обробки, на повітря, водні об’єкти, ґрунти, підземні
води, флору та фауну. А також поводження з хімічними відходами виробництва
з обробки шкірсировини та хутра;
-//з дублення шкір;
-//з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням);
-//з промислового виробництва і переробки паперу та картону з будь-якої сировини;
-//10) інфраструктурні проекти:
Впливи, які необхідно оцінювати для всіх підтипів даної діяльності:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
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•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів, легкозаймистих речовин, та вплив інших аварійних ситуацій наслідками яких стала пожежа.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
облаштування індустріальних парків;
•• Окрім викладеного у п.10., окремо деталізувати вплив скупчення ЛЕП, високовольтних дротів, високих конструкцій, газових факелів та джерел високої температури на орніто- та хіроптерофауну.
•• Окремо деталізувати впливи на оселища, ландшафти та мікроклімат (наприклад
через фактор нагрівання великих бетонованих площ з низьким ступенем озеленення та ін.).
•• Оцінка впливів перелічених у стандартних вимогах має бути максимально деталізована, так як впливи індустріальних парків і великих промзон являються комплексними і мають суттєві кумулятивні ефекти, через скупчення на обмеженій території значної кількості джерел впливу та забруднення. А також впливи на оселища
на території і навколо неї, міграційні маршрути, і навіть ландшафт та мікроклімат
набувають нового рівня інтенсивності.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових
будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів,
якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/
або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як
на 100 паркомісць;
•• Окрім викладеного у п.10., окремо деталізувати впливи на оселища, ландшафти
та мікроклімат (наприклад через фактор нагрівання великих бетонованих площ
з низьким ступенем озеленення).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів, а також на всі групи рослин і тварин.
будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою
довжиною до 2100 метрів;
•• Окрім викладеного у п.10., окремо деталізувати впливи на оселища, ландшафти
та мікроклімат (наприклад, через фактор нагрівання великих бетонованих площ з
низьким ступенем озеленення).
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•• Окремо деталізувати вплив авіаційної техніки на орніто- та хіроптерофауну.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на оселища, види рослин, комах, земноводних, плазунів, птахів, що гніздують на землі і на риючих ссавців. Крім того, важливо оцінити міграційну активність
птахів і кажанів в зоні будівництва об’єкта, наявність у околицях місць скупчення
птахів на міграції та можливу фрагментацію оселищ видів, яку може спричинити
будівництво.
будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд;
•• Оцінити кумулятивний вплив локального скупчення великої кількості транспорту
та його викидів.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту;
•• Окрім викладеного у п.10., окремо деталізувати впливи на оселища, ландшафти
та мікроклімат (наприклад через фактор нагрівання великих бетонованих площ
з низьким ступенем озеленення), а також внаслідок кумулятивного впливу локального скупчення великої кількості транспорту та його викидів.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або
накопичення води на тривалі проміжки часу;
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив у вигляді потенційної зарегульованості водного об’єкта (на гідрологічний
режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та
решток, та безпосередньо донні ґрунти, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну).
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта (ставка,
водосховища) – на ґрунти, що потраплять під затоплення, та територій, що знаходяться поряд з новим об’єктом, водні об’єкти з якими сполучено ставок чи водосховище та підземні води його акваторії (вплив зміни природного водостоку
та поповнення вод в підземних водоносних шарах акваторії), ландшафти, клімат
та мікроклімат, суходольні оселища в зоні створення ставка/водосховища, флору
та фауну. Окремо оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів у
створений водний об’єкт та через нього у водні об’єкти з якими він сполучений,
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внаслідок того що новий об’єкт не матиме власної природної екосистеми і буде
вразливий до інвазій.
•• Вплив фрагментації водних та суходільних оселищ.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів, водних видів тварин, а також на рибне населення і передусім на прохідні види риб. В разі спорудження водойм ГЕС у природних елементах рельєфу – оцінити вплив на види рослин та тварин і природні
оселища територій, що будуть затоплені.
проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив у вигляді потенційної зарегульованості водного об’єкта (на гідрологічний
режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та
решток, та безпосередньо донні ґрунти, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну).
•• Вплив використаних при берегоукріпленні матеріалів та технологій, зокрема
в процесі подальшого старіння та руйнування матеріалів – на ґрунти, гідрологічний режим та зарегульованість русла річки, на фізичний стан та хімічний склад її
вод, на ландшафти, оселища, флору та фауну річки та її берегів та заплави і навколишніх територій.
•• Вплив пошкодження природного ложа річки – на підземні води, водоносні горизонти та живлення річки, на гідрологічний режим річки та втрату вод через пошкодження дна, на течії в річці внаслідок зміни ландшафту дна, на мікроклімат, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну. А також
оцінка можливості впливу через вселення інвазивних видів внаслідок значного
порушення річкової екосистеми.
У випадку проведення робіт зі зміни русла річки, додатково оцінити також:
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта – на ґрунти зокрема поряд з новим об’єктом, водні об’єкти з якими сполучено канал та підземні води території його проходження (в тому числі внаслідок порушення підземних водоносних шарів при його створенні а також порушення цілісності річкових
басейнів та природного водостоку та поповнення вод в річках та підземних водоносних шарах на території його проходження), ландшафти, клімат та мікроклімат,
суходольні оселища в зоні створення каналу, флору та фауну. Окремо оцінити
впливи від можливості вселення інвазивних видів в створений канал та через
нього у водні об’єкти з якими він сполучений, внаслідок того що новий канал не
матиме власної природної екосистеми і буде вразливий до інвазій.
•• Вплив фрагментації водних та суходільних оселищ.
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•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
вплив на Необхідно оцінити вплив на популяції водних та коловодних видів тварин (риб, ссавців, амфібій, комах, птахів), водні оселища; зміну гідрології, що може
впливати на оселища прибережно-водної рослинності. Також необхідно оцінити
наявність сезонних скупчень птахів на міграції/зимівлі, а також нерестовищ риби.
Також необхідно оцінити вплив на нерестовища від замулення ділянок, розміщених вниз по течії, спричиненого днопоглибленням.
будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або
подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• У випадку канатних доріг і інших транспортних ліній що мають розміщуватися на
природних територіях та/чи мають високі опори та канатні чи дротові конструкції
на них – окремо деталізувати вплив даних конструкцій на орніто- та хіроптерофауну, а також деталізувати вплив розміщення транспортних ліній та опор на оселища та ландшафти.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на рідкісні види
флори та фауни; вивчити міграційні шляхи птахів та кажанів, дослідити розміщення колоній птахів та кажанів, місць гніздування хижих птахів (принаймні у радіусі
до 10 км від місць будівництва).
будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів,
у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування;
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на рідкісні види
флори та фауни; вивчити міграційні шляхи птахів та кажанів, дослідити розміщення колоній птахів та кажанів, місць гніздування хижих птахів (принаймні у радіусі
до 10 км від місць будівництва).
•• Детально оцінити акустичний та вібраційний вплив від роботи транспорту.
•• У випадку спорудження підземних ліній – додатково оцінити вплив на підземні
води.
будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі
відстані;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Детально оцінити вплив на ґрунти та оселища у зонах підземної прокладки трубопроводів. У зонах наземної/надземної прокладки – вплив на ландшафти та
оселища.
•• Детально оцінити вплив аварійних ситуацій при порушенні цілісності трубопровода та вплив в рамках усунення такої аварійної ситуації.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
можливу фрагментацію природних оселищ, вплив на шляхи міграції наземної
фауни.
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будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Детально оцінити вплив на ґрунти та оселища у зонах підземної прокладки трубопроводів. У зонах наземної/надземної прокладки – вплив на ландшафти та оселища.
•• Детально оцінити вплив аварійних ситуацій при порушенні цілісності трубопровода та вплив в рамках усунення такої аварійної ситуації.
••

В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
можливу фрагментацію природних оселищ, вплив на шляхи міграції наземної фауни.
будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше;

З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Окремо деталізувати вплив даних конструкцій на орніто- та хіроптерофауну, а також деталізувати вплив розміщення опор ЛЕП на оселища та ландшафти. А також
вплив подальшої постійної розчистки території від рослинності, в зоні проходження ЛЕП (на оселища та флору)ю
•• Детально оцінити вплив на ґрунти та оселища у зонах підземної прокладки кабелів.
•• Окремо деталізувати вплив електромагнітних полів навколо об’єкта (на оселища,
флору та фауну).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на лісові оселища (ризик створення технологічних просік в зоні проходження ЛЕП), шляхи міграції або близькість сезонних скупчень птахів.
будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів;
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості водного об’єкта в районі створення
гідротехнічних споруд (на гідрологічний режим, фізичний стан та хімічний склад
вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та
решток, та безпосередньо донні ґрунти, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну)
•• А також оцінка можливості впливу через вселення інвазивних видів внаслідок порушення екосистеми акваторії.
•• Вплив фрагментації оселищ.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
вплив на популяції коловодних і водних видів тварин (риб, комах, амфібій, ссавців), водні оселища; зміну гідрології, що може впливати на оселища прибережноводної рослинності.. Також необхідно оцінити наявність сезонних скупчень птахів
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на міграції/зимівлі, а також нерестовищ риби. Для річок також необхідно оцінити
вплив на нерестовища від замулення ділянок, розміщених вниз по течії, спричиненого днопоглибленням в прибережній зоні в місці будівництва.
будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах
річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях,
придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях
та гідротехнічних споруд;
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості водного об’єкта (на гідрологічний режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії, оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та
решток, та безпосередньо донні ґрунти, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну)
У випадку глибоководних суднових ходів у руслах річок:
•• Вплив пошкодження природного ложа річки на підземні води, водоносні горизонти та живлення річки, на гідрологічний режим річки та втрату вод через пошкодження дна, на течії в річці внаслідок зміни ландшафту дна, на мікроклімат, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну. А також
оцінка можливості впливу через вселення інвазивних видів внаслідок значного
порушення річкової екосистеми.
У випадку глибоководних суднових ходів у мілководних морських акваторіях:
•• Вплив пошкодження природного ложа водойми на гідрологічний режим зокрема
на течії внаслідок зміни ландшафту дна, на мікроклімат, на фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну.
У випадку спеціальних каналів на суходолі:
•• Вплив внаслідок зміни ландшафту та створення нового водного об’єкта – на ґрунти, зокрема поряд з новим об’єктом, водні об’єкти з якими сполучено канал та
підземні води території його проходження (в т.ч. внаслідок порушення підземних
водоносних шарів при його створенні а також порушення цілісності річкових
басейнів та природного водостоку та поповнення вод в річках та підземних водоносних шарах на території його проходження), ландшафти, клімат та мікроклімат, суходольні оселища в зоні створення каналу, флору та фауну. Окремо
оцінити впливи від можливості вселення інвазивних видів в створений канал та
через нього у водні об’єкти з якими він сполучений, внаслідок того що новий
канал не матиме власної природної екосистеми і буде вразливий до інвазій.
•• Вплив фрагментації оселищ.
••

В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на популяції коловодних і водних видів тварин (риб, комах, амфібій, ссав-
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ців), водні оселища; зміну гідрології, що може впливати на оселища прибережноводної рослинності; зміну гідрології, що може впливати на оселища прибережноводної рослинності. Також необхідно оцінити наявність сезонних скупчень птахів
на міграції/зимівлі і нерестовищ риби. Для річок також потрібно оцінити вплив на
нерестовища від замулення ділянок, розміщених вниз по течії, спричиненого
днопоглибленням.
спеціалізовані морські або річкові термінали;
Аналогічно попередньому
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості водного об’єкта в районі планованої
діяльності (на гідрологічний режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії,
оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та
решток, та безпосередньо донні ґрунти, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну)
•• А також оцінка можливості впливу через вселення інвазивних видів внаслідок порушення екосистеми акваторії.
•• Вплив фрагментації оселищ.
проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт
на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво
основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив у вигляді можливої зарегульованості водного об’єкта в районі планованої
діяльності (на гідрологічний режим, фізичний стан та хімічний склад вод, течії,
оселища, флору та фауну)
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, в місцях складування донних ґрунтів та
решток, та безпосередньо донні ґрунти, на повітря у випадку складування донних
ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на фізичний стан
та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію,
оселища, флору та фауну)
•• А також оцінка можливості впливу через вселення інвазивних видів внаслідок порушення екосистеми акваторії.
•• Вплив фрагментації оселищ.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на популяції водних видів тварин (риб, ссавців), морські оселища; зміну
гідрології, що може впливати на оселища прибережно-водної рослинності. Також
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необхідно оцінити наявність сезонних скупчень птахів на міграції/зимівлі, а також
нерестовищ риби.
установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;
Окрім стандартних (п.10), деталізувати такі впливи:
•• Вплив виділення газів від продуктів гниття та стічних вод (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), в тому числі скидів
очищених вод, а також відстійників (якщо такі є) (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив твердих відходів, зокрема поводження з каналізаційним мулом (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат)
та водні об’єкти, флору та фауну).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
технологічні ризики контакту стічних вод із дикими тваринами (наприклад ризики
доступу до них земноводних, птахів, ссавців); ризики потрапляння їх у природні водоймиі водотоки та вплив на фауну там (в тому числі у випадках аварійних скидів).
11) інші види діяльності:
постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових від транспортних засобів
(на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та
безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту на вплив від використання біотуалетів (на
повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом та відвідувачами, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти,
флору та фауну).
•• Вплив безпосередньо транспорту, задіяного на об’єкті (акустичне забруднення,
тверді, рідкі та газо-пилові викиди (в тому числі і продукти розкладання шин при
терті) та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору
та фауну).
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•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів чи їх
розлиття на ґрунт чи у водні об’єкти. Та вплив інших аварійних ситуацій, що призвели
до викиду газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на оселища, види рослин, наземну фауну (комах, земноводних, плазунів,
ссавців). Крім того, важливо оцінити міграційну активність всіх груп тварин (птахів, ссавців, земноводних) в зоні будівництва об’єкта та можливу фрагментацію
оселищ видів, яку може спричинити будівництво. Крім того, в разі коли існує ризик зміни гідрологічного режиму прилеглої території – оцінити на які групи може
вплинути така зміна. В частині шумового забруднення – оцінити фактор непокою
на птахів та ссавців в зоні аудіо-шумового впливу.
майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів
площею 0,5 гектара і більше;
Аналогічно попередньому.
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових від роботи двигунів, турбін чи реакторів (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти,
водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо об’єкт не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та
фауну). Вплив роботи газового факела: надмірного виділення тепла, фізичного та
хімічного впливу струменю газів, акустичний вплив при роботі тестованого
обладнання (на мікроклімат, оселища, флору і фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів чи їх
розлиття на ґрунт чи у водні об’єкти. Та вплив інших аварійних ситуацій, що призвели
до викиду газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
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шламонакопичувачі, хвостосховища;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і пилових у випадках неповного зволоження території об’єкта, а також газових викидів продуктів розкладу (на повітря,
клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та власне зберігання відходів у вигляді шламонакопичувачів та хвостосховищ шляхом змиву частини
відходів що там зберігаються з опадами та шляхом інфільтрації (на водні об’єкти,
підземні води, ґрунти, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив шламонакопичувачів та хвостосховищ на мікроклімат і клімат внаслідок
вормування значних відкритих водних поверхонь та випаровування з них, а в місцях де зволоження поверхні об’єктів недостатнє – внаслідок створення зон
підви-щених температур та висхідних потоків повітря.
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів для зволоження території об’єкта (на ґрунти, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, флору і фауну)
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення, включаючи поводження з відходами для
зберігання яких створено шламонакопичувач чи хвостосховище (на атмосферне
повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на об’єкті (акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря,
ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму, рідких чи
твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
технологічні ризики контакту стічних вод із дикими тваринами (наприклад ризики
доступу до них земноводних, птахів, ссавців); ризики потрапляння їх у природні
водойми і водотоки та вплив на фауну там (в тому числі у випадках аварійних
скидів).
складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не
більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;
Аналогічно попередньому
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склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на
відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та
навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення, зокрема вплив накопичення корозійних
залишків та поводження з ними (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до загоряння нафтопродуктів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до розливу нафтопродуктів на
ґрунт чи водні об’єкти.
утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових
відходів;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти), просочування рідких
відходів в ґрунт (інфільтрат) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти,
підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та
водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив діючих хімічних речовин, що застосовуються при знезараженні чи знешкодженні (на повітря, ґрунт, водні об’єкти та підземні води, флору та фауну).
•• Вплив небезпечних елементів відходів (хімічні речовини та сполуки, кислоти та
луги, гази, важкі метали, радіоактивні речовини, пил та мікрофракції для речовин
що можуть становити небезпеку шляхом впливу їх мікрофракцій, мікропластик,
канцерогенні речовини, небезпечні біологічні відходи, та інші речовини що можуть
становити небезпеку для флори та фауни або впливають на її життєдіяльність) –
(на повітря, ґрунт, водні об’єкти та підземні води, флору та фауну)
•• Довгостроковий вплив об’єктів захоронення з урахуванням зміни їх стану з плином
часу (на повітря, ґрунт, водні об’єкти та підземні води, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Потрібно провести вивчення впливу звалищ на ґрунтові та поверхневі води, рідкісні водно-болотні оселища, вплив гормональних добавок та ін. на популяції рідкісних видів хижих птахів та ссавців; вплив хвороб свійських птахів на популяції диких птахів: вивчення місць розміщення колоній мартинів, воронових птахів,
місць міграційних скупчень коловодних птахів – на водоймах, до яких можуть потрапляти стоки із потужностей виробництва;
•• вивчення впливу звалищ та ін. на рідкісні оселища, переважно – степові оселища
у балках та ярах.
установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття,
знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
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•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Окремо деталізувати впливи хімічних речовин, що використовуються в процесі виробництва, та відходів виробництва, на повітря, водні об’єкти, ґрунти, підземні
води, флору та фауну. А також поводження з хімічними відходами виробництва.
виробництво і переробка виробів на основі еластомерів;
Аналогічно попередньому
споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Детальний вплив мікрофракцій штучних мінеральних волокон, що утворюються під
час виробництва, зберігання, транспортування продукції, та поводження з відходами, на біорізноманіття, в тому числі опосередкованим шляхом, через забрудненняповітря, вод та ґрунтів.
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму, рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин, а також мікрофракцій штучних
мінеральних волокон.
•• Необхідно оцінити вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин; оцінити вплив на гідрорежим території; оцінити вплив джерел яскравого світла на рідкісні види нічних комах; оцінити вплив ліній електропередачі
6 – 10 кВ на гніздову популяцію та мігруючих великих (переважно хижих) птахів
(принаймні у радіусі до 10 км від підприємства).
•• Детальний вплив від роботи асфальтобетонних установок та змішувачів (акустичний та димопиловий вплив на повітря, оселища, флору та фауну)
•• Окремо деталізувати впливи хімічних речовин, що використовуються в процесі виробництва, та відходів виробництва, на повітря, водні об’єкти, ґрунти, підземні
води, флору та фауну. А також поводження з хімічними відходами виробництва
видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну).
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•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту та/чи вплив використання біотуалетів (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти, флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, в тому
числі відвалів, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні
об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• У випадку застосування карт намиву – їх вплив на місця їх розташування, та навколишні території (вплив на ґрунти, водні об’єкти, ландшафти, мікроклімат, оселища, флору і фауну).
•• Вплив генерації пилу та летючого піску відкритими піщаними та ґрунтовими поверхнями. Вплив наслідків розкладання органічних решток видобутих з мулом,
якщо видобуток відбувається разом з матеріалу донного осаду або у випадку вилучення його при проведенні робіт та складування на суходолі. (на повітря, водні
об’єкти, ґрунти, оселища, флору і фауну)
•• Вплив на ландшафтне різноманіття і внаслідок цього на мікроклімат, оселища,
флору і фауну.
•• Вплив зміни природного ложа водного об’єкта на підземні води, водоносні горизонти та живлення водного об’єкта, на його гідрологічний режим та втрату вод
через зміну структури дна, на течії внаслідок зміни ландшафту дна та можливого
провокування зарегульованості об’єкта, на мікроклімат, на фізичний стан та хімічний склад вод, на водні оселища, на флору та фауну.
•• Вплив берегових та підводних будівельних робіт та переміщення берегового та
донного ґрунту і відкладень (на ґрунти, зокрема донні, на повітря у випадку складування донних ґрунтів та решток на суходолі, на водні об’єкти та течії в них, на
фізичний стан та хімічний склад вод, на мікроклімат, ландшафти, берегову та підводну ерозію, оселища, флору та фауну)
•• Вплив фрагментації оселищ в зоні видобування чи прокладання комунікацій (на
оселища, флору та фауну)
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища, а також на всі види рослин та тварин (за винятком
риб); прорахувати ризики зміни гідрологічного режиму.
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генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням
(у відкритій системі);
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та
навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору
та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат
та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та
фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Окремо деталізувати вплив безпосередньо генетично модифікованих організмів,
в умовах виготовлення, транспортування та зберігання, а також вплив біологічних
відходів діяльності та поводження з ними. Зокрема у випадках аварійних ситуацій,
чи інших ситуацій при яких сталося неконтрольоване потрапляння генетично-модифікованих організмів до навколишнього середовища, та наслідків, які це може
викликати. Безпосередній вплив генетично-модифікованих організмів у таких випадках на водні об’єкти, підземні води, повітря, ґрунти, оселища, флору і фауну.
Вплив від можливого вільного схрещення з іншими видами та поширення гібридів,
в тому числі і з недослідженими властивостями. Вплив у випадку якщо генетично
модифіковані організми можуть виступати як інвазивні види.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
можливі ризики контакту об’єктів генетично-інженерної діяльності із представниками природної флори/фауни.
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інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно уникати
видів, що входять реєстру небезпечних чужорідних інвазивних видів Європи, а також оцінити ризики для природних оселищ, видів флори та фауни а також ризик
самостійного поширення в природні екосистеми інтродукованих видів.

••

••
••
••
••
••
••
••
••
••

виробництво мікробіологічної продукції;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
Вплив газоподібних викидів, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди
парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти, та безпосередньо флору та фауну).
Вплив рідких технологічних скидів (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат
та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, підземні води, водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
Окремо деталізувати вплив безпосередньо мікробіологічної продукції, в умовах
виготовлення, транспортування та зберігання, а також вплив біологічних відходів діяльності та поводження з ними. Зокрема у випадках аварійних ситуацій, чи
інших ситуацій при яких сталося потрапляння нетипових мікроорганізмів до навколишнього середовища, та наслідків, які це може викликати. Вплив на водні
об’єкти, підземні води, повітря, ґрунти, оселища, флору і фауну.

виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших
токсичних хімічних речовин;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Для використання вибухових речовин, необхідно оцінити аудіошумовий вплив на
птахів та ссавців (уникати використання у передбачений законодаством сезон тиші.
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•• Впливи при створенні об’єкта: створення майданчиків, зведення будівель, створення інфраструктури, прокладка комунікацій (комплексний вплив на флору, фауну та навколишнє середовище: на повітря, ґрунти, ландшафт, оселища, водні
об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, акустичний вплив, вплив відходів)
•• Вплив газоподібних викидів та витоків хімічних речовин, в тому числі і димопилових (на повітря, клімат (викиди парникових газів, аерозолів), ґрунти, водні об’єкти,
та безпосередньо флору та фауну).
•• Вплив рідких технологічних скидів (у поверхневі водні об’єкти) та витоків, а також
шламових відстійників (якщо такі є) (на водні об’єкти, підземні води, ґрунти, клімат
та мікроклімат, та безпосередньо флору і фауну).
•• Вплив водозабору підземних вод та з поверхневих водних об’єктів (на ґрунти,
водні об’єкти, підземні води, клімат та мікроклімат, та флору і фауну)
•• Вплив каналізаційного скиду, якщо підприємство не підключено до централізованої каналізації населеного пункту (на повітря, водні об’єкти, підземні води, ґрунти,
флору та фауну).
•• Вплив витоків з продуктопровідних, водопровідних та каналізаційних мереж, та
вплив робіт по їх усуненню (на ґрунти, повітря, підземні води, водні об’єкти, флору
та фауну).
•• Вплив твердих відходів та побутових відходів генерованих персоналом, поводження з відходами та їх захоронення (на атмосферне повітря (пилоутворення, газовиділення), ґрунти, підземні води (інфільтрат) та водні об’єкти, флору та фауну).
•• Вплив роботи виробничого обладнання та транспорту, задіяного на підприємстві
(акустичне забруднення, тверді, рідкі та газо-пилові викиди та їх впливи на повітря, ґрунти, водні об’єкти, підземні води, оселища, флору та фауну).
•• Вплив у випадку аварійних ситуацій, що призвели до викиду газів, пилу, диму,
рідких чи твердих відходів чи забруднюючих речовин.
•• Окремо деталізувати безпосередні впливи хімічних речовин, що утилізуються та
виділяються в процесі утилізації на повітря, водні об’єкти, ґрунти, підземні води,
флору та фауну. А також впливи поводження з хімічними та вибуховими речовинами при зберіганні та транспортуванні.
•• При утилізації шляхом підриву чи спалювання – оцінити також шумовий та вібраційний вплив, зокрема вплив ударних хвиль, та вплив зон високих температур
та розігрітих газів в процесі утилізації (на повітря, ґрунти, мікроклімат, оселища,
флору та фауну)
12) туризм та рекреацію:
лижні траси, лижні витяги і канатні дороги та відповідні комплекси споруд на
площі 5 гектарів і більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Вплив на орнітофауну та хіроптерофауну з боку канатних доріг, вишок-опор та
підйомників.
•• Вплив від розчистки території від рослинності під облаштування трас на всі групи
тварин та рослин.
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•• Вплив на ґрунти та всі види тварин та рослинності від встановлення опор підйомників.
•• Шумовий та інший турбуючий антропогенний вплив від великих скупчень людей
у зимовий період. В тому числі значна генерація відходів та поширення їх територією.
•• Шумовий вплив та вплив зміни освітленості від проходження тіней при роботі
підйомників. Вплив на ґрунти та повітря від потенційного забруднення ПММ
при роботі підйомників, а також від викидів приводу підйомників, якщо підйомники мають дизельний чи інший двигун, що працює на нафтопродуктах чи
ПММ.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
яхт-клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів місткістю понад 50 суден або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Вплив на гідробіонтів (одноклітинні організми, водорості, іхтіофауна, макробіонти,
амфібії) водойми в місцях базування та нижче за течією.
•• Шумовий та вібраційний вплив двигунів, а також хвиль що створюють судна, особливо в періоди нересту.
•• Вплив від забруднення водойми ПММ та іншими хімічними речовинами (мийні засоби суден, лако-фарбова продукція, тощо).
•• Антропогенний вплив у вигляді скупчень людей, голосної музики, генерації великої кількості сміття та поширення його акваторією.
•• Загрози, що несе берегоукріплення та побудування гаваней, молів, пірсів:
•• Вплив на берегову та прибережну рослинність та тваринний світ, можлива забудова берега, заплави, лук.
•• Зміна прибережних течій водойми в зоні планованої діяльності, що вплине на життєдіяльність річкової фауни.
•• Часткове чи повне ізолювання гавані від річкової фауни.
•• Пригнічення/знищення річкової флори в гавані щоб запобігти її впливу на пересування суден.
•• Зарегульованість гаваней та створення умов для цвітіння води, та інвазій окремих
видів, в тому числі інтродуцентів.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
курортні містечка та готельні комплекси поза межами населених пунктів
місткістю не менш як 100 номерів або площею 5 гектарів і більше; курортні містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не
менш як 50 номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого
водопостачання та/або водовідведення; курортні містечка та готельні комп227
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лекси на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територій курортними;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
1) Поза межами населених пунктів.
•• Вплив будівельних робіт (забруднення будівельними матеріалами, та викидами
техніки, земляні роботи з прокладки комунікацій та облаштування інфраструктури,
вплив на ґрунти, водні об’єкти та атмосферне повітря).
•• Вплив що породжується зміною ландшафту, рослинного та ґрунтового покриву,
тобто потенціальна зміна чи знищення оселищ, заміна природних видів рослинності штучно завезеними, та керування станом рослинного покриву, що може
впливати на оселища для фауни.
•• Можливість насадження інвазивних видів рослин.
•• Антропогенний вплив від великої кількості людей, в тому числі накопичення сміття
та поширення його територією, турбуючий шумовий вплив, в тому числі і від голосної музики, вплив від витоптування рослинності та відлякування тварин з значною дистанцією полохливості.
•• Вплив від можливих протічок на підземних комунікаціях і наслідків їх усунення.
•• У випадку відсутності централізованої каналізації – вплив на ґрунти, підземні
води та поверхневі води внаслідок скиду каналізаційних стоків.
•• У випадку використання підземних вод – вплив використання підземних вод для
постачання водою готелю чи курортного містечка.
•• Вплив розважальної інфраструктури та можливих викидів, що вона створює.
2) В межах населених пунктів але без каналізації та водопостачання.
•• Вплив на ґрунти, підземні води та поверхневі води внаслідок скиду каналізаційних стоків.
•• У випадку використання підземних вод – вплив використання підземних вод для
постачання водою готелю чи курортного містечка.
•• Вплив розважальної інфраструктури та можливих викидів, що вона створює.
3) Оголошення територій курортними.
•• В разі проведення будівельних робіт та/чи облаштування інфраструктури: Вплив
будівельних робіт (забруднення будівельними матеріалами, та викидами техніки,
земляні роботи з прокладки комунікацій та облаштування інфраструктури, вплив
на ґрунти, водні об’єкти та атмосферне повітря).
•• У випадку провадження змін ландшафту, рослинного покриву: Вплив що породжується зміною ландшафту, рослинного та ґрунтового покриву, тобто потенціальна
зміна чи знищення оселищ, заміна природних видів рослинності штучно завезеними,
та керування станом рослинного покриву, що може впливати на оселища для фауни.
•• У випадку озеленення: Можливість насадження інвазивних видів рослин.
•• Антропогенний вплив від великої кількості людей, в тому числі накопичення сміття
та поширення його територією, турбуючий шумовий вплив, в тому числі і від голосної музики, вплив від витоптування рослинності та відлякування тварин з значною дистанцією полохливості.
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•• У разі створення підземних комунікацій: Вплив від можливих протічок на підземних комунікаціях і наслідків їх усунення.
•• У випадку відсутності централізованої каналізації – вплив на ґрунти, підземні
води та поверхневі води внаслідок скиду каналізаційних стоків, або вплив від використання біотуалетів та хімічних речовин для їх функціонування.
•• У випадку використання підземних вод – вплив використання підземних вод для
постачання водою курортної території.
•• За наявності розважальної інфраструктурі: Вплив розважальної інфраструктури та
можливих викидів/скидів, що вона створює.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
постійні місця для кемпінгу та автотуризму площею 1 гектар і більше або
на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних
зонах;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Антропогенний вплив від великої кількості людей, в тому числі накопичення сміття
та поширення його територією, турбуючий шумовий вплив, в тому числі і від голосної музики, вплив від витоптування рослинності та відлякування тварин з значною дистанцією полохливості.
•• Вплив на ґрунти, водні об’єкти, атмосферне повітря, підземні води та флору і фауну внаслідок забруднення ПММ, викидами від роботи двигунів, димом від багать,
рідкими відходами та іншими речовинами.
•• Вплив від облаштування туалетів/біотуалетів, в тому числі вплив хімічних речовин
що в них використовуються.
•• Впливи що створюються при спорудженні зони кемпінгу:
•• Вплив від будівельних робіт та вилучення для них природної території (викиди,
забруднення, зняття шару грунту, знищення флори та відлякування фауни, знищення її оселищ).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
гольфклуби площею 3 гектари і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Вплив будівельних робіт (забруднення будівельними матеріалами, технікою, земляні роботи з прокладки комунікацій та облаштування інфраструктури, вплив
на ґрунти та атмосферне повітря), зокрема також і при побудові конструкцій та
об’єктів поля, а також будівель та інфраструктури гольфклубу.
•• Вплив на ґрунти, водні об’єкти, рослинний та тваринний світ, природні ландшафти
при формуванні нового ландшафту поля для гольфу та його елементів.
•• Вплив на аборигенний рослинний світ при створенні газону для гольфу та формування іншого рослинного покриву на території гольфклубу.
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•• Вплив на тваринний світ через зміну його оселищ, та значний антропогенний
вплив на новостворене середовище, як використання низькорослого газонного
трав’яного покриву замість природного, постійне косіння, прибирання кущів, заростей і тд, боротьба з гризунами.
•• Вплив на ґрунти, водні об’єкти та мікроклімат, так як підтримання газону вимагає
зрошення.
•• Вплив техніки яку використовує гольф клуб та її викидів, та забруднення території
ПММ (гольф-машини та інший транспорт, в тому числі гелікоптери, якщо планується відповідний майданчик).
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
тематичні розважальні парки площею 1 гектар і більше;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
•• Вплив будівельних робіт (забруднення будівельними матеріалами, та викидами
техніки, земляні роботи з прокладки комунікацій та облаштування інфраструктури,
вплив на ґрунти, водні об’єкти та атмосферне повітря).
•• Вплив що породжується зміною ландшафту, рослинного та ґрунтового покриву,
тобто потенціальна зміна чи знищення оселищ, заміна природних видів рослинності штучно завезеними, та керування станом рослинного покриву, що може
впливати на оселища для фауни.
•• Можливість насадження інвазивних видів рослин.
•• Антропогенний вплив від великої кількості людей, в тому числі накопичення сміття
та поширення його територією, турбуючий шумовий вплив, в тому числі і від голосної музики, вплив від витоптування рослинності та відлякування тварин з значною дистанцією полохливості.
•• Вплив від використання біотуалетів, а також вплив можливих протічок на підземних комунікаціях і наслідків їх усунення.
•• Вплив розважальної інфраструктури та можливих викидів, що вона створює.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів а також на всі групи рослин і тварин.
13) господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин
у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;
З метою підготовки звіту з ОВД, необхідно провести дослідження та оцінити:
1) Скид забруднюючих речовин.
•• Необхідно оцінити вплив на види флори та фауни, занесені до Червоної книги
України та Резолюції 6 Бернської конвенції, що зустрічаються в річці, озері чи іншому об’єкті, куди відбувається скид, або в її водоохоронній зоні, угруповання цих
видів. Вплив через безпосередній контакт з забруднюючими речовинами, в тому
числі кумулятивний вплив;
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•• На гідрологічний режим річки (озера, іншого об’єкта, куди відбувається скид), її
екосистему, хімічні та фізичні характеристики води в районі провадження планованої діяльності та нижче за течією, за різних метеорологічних умов
провадження планованої діяльності (наприклад, в умовах посухи, паводка);
•• На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги України, що зустрічаються на території провадження планованої діяльності та нижче за
течією в річці, озері чи іншому об’єкті скиду та в межах його водоохоронної зони.
•• На ґрунти та відкладення забруднюючих речовин в ґрунтах внаслідок переносу
з водою та випаровування/зрошення, і відповідно на всі групи рослин і тварин, що
можуть зазнати впливу через це.
•• На підземні води, їх хімічний склад та фізичні властивості, опосередкований вплив
на ґрунти через підземні води, та на всі групи рослин та тварин, що залежні від
підземних вод чи можуть зазнати впливу через їх забруднення.
•• На природні екосистеми (ліси, луки і тд), що залежать від водних ресурсів і можуть зазнати впливу та змін в результаті їх забруднення, що опосередковано створить вплив
на бернські види, що є частиною цих екосистем (це для випадків, коли оселищ як таких
навести не можна, а через забруднення чи зміну гідрологічного режимо гине скажімо
лісовий квартал поряд, що робить неможливим подальше існування видів, залежних
від цього лісу. Якщо можна перефразувати краще – це варто зробити).
•• Кумулятивний вплив різних проявів цих факторів.
2) Поверхневий водозабір.
•• Необхідно оцінити вплив на види флори та фауни, занесені до Червоної книги
України та Резолюції 6 Бернської конвенції, що зустрічаються в річці, озері чи іншому об’єкті, звідки відбувається водозабір (включаючи кінцеві та проміжні водні
об’єкти), або в їх водоохоронній зоні, а також на території де планується проводити зрошення та на дотичних територіях. Угруповання цих видів;
•• На гідрологічний режим річки (озера, іншого об’єкта, звідки відбувається водозабір, включаючи проміжні та кінцеві об’єкти), їх екосистеми, хімічні та фізичні характеристики води в районі провадження планованої діяльності та нижче за течією,
за різних метеорологічних умов провадження планованої діяльності (наприклад,
в умовах посухи, паводка). Зокрема також внаслідок змивання до них ґрунту, добрив, пестицидів та інших хімічних речовин внаслідок зрошення;
•• На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги України, що зустрічаються на території провадження планованої діяльності, дотичних
до неї територіях та нижче за течією в річці, озері чи іншому об’єкті з якого виконується водозабір (включаючи проміжні та кінцеві об’єкти) та в межах його водоохоронної зони.
•• На ґрунти внаслідок засолення через зрошення, та відповідно на види рослин та
тварин, що можуть зазнати впливу через це.
•• На ґрунтові води (їх рівень та хімічний склад) та опосередковано на ґрунти, внаслідок зменшення рівня поверхневих вод, що живлять підземні, і як наслідок –
розвинення нестачі живлення ґрунтовими водами, пересушення та засолення
ґрунтів, та на види рослин і тварин, що можуть зазнати впливу через такі факто231
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ри. Зокрема також внаслідок змивання до них ґрунту, добрив, пестицидів та інших
хімічних речовин внаслідок зрошення;
•• На мікроклімат та клімат загалом, внаслідок створення зон з нестачею вологості
(в повітрі та ґрунті), та з надмірною вологістю (в повітрі та ґрунті).
•• На природні екосистеми, що можуть зазнати впливу чи змін в результаті ведення
планованої діяльності, і таким чином спровокувати зміни в кількісному та видовому біорізноманітті рослин та тварин Бернської конвенції.
•• Кумулятивний вплив різних проявів цих факторів.
3) Підземний водозабір.
•• Необхідно оцінити вплив на види флори та фауни, занесені до Червоної книги
України та Резолюції 6 Бернської конвенції, що зустрічаються на території під якою
залягає водоносний шар, з якого планується проводити водозабір та зрошення та
на дотичних територіях. Угруповання цих видів;
•• На гідрологічний режим річкок, озер, інших поверхневих вод що розташовуються
на території водоносного шару, з якого планується вести водозабір, а також розташовані поряд з зоною зрошення, їх екосистеми, хімічні та фізичні характеристики
води в районі провадження планованої діяльності та нижче за течією, за різних
метеорологічних умов провадження планованої діяльності (наприклад, в умовах
посухи, паводка). Зокрема також внаслідок змивання до них ґрунту, добрив, пестицидів та інших хімічних речовин внаслідок зрошення;
•• На оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та угруповання Зеленої книги України,
що зустрічаються на території залягання водоносного шару, з якого планується
здійснювати водозабір, а також на території зрошення, дотичних до неї територіях.
•• На ґрунти внаслідок засолення через зрошення, та відповідно на види рослин та
тварин, що можуть зазнати впливу через це.
•• На ґрунтові води (їх рівень, та хімічний склад), та опосередковано на ґрунти, внаслідок зменшення рівня підземних вод, потенційного зменшення рівня поверхневих вод, і як наслідок – розвинення нестачі живлення ґрунтовими водами, пересушення та засолення ґрунтів, та на види рослин та тварин, що можуть зазнати
впливу через такі фактори. Зокрема також внаслідок змивання до них ґрунту, добрив, пестицидів та інших хімічних речовин внаслідок зрошення;
•• На мікроклімат та клімат загалом, внаслідок створення зон з нестачею вологості (в
повітрі та ґрунті), та з надмірною вологістю (в повітрі та ґрунті).
•• На природні екосистеми, що можуть зазнати впливу чи змін в результаті ведення
планованої діяльності, і таким чином спровокувати зміни в кількісному та видовому біорізноманітті рослин та тварин Бернської конвенції.
•• Так як частина горизонтів підземних вод є вичерпним, не поповнюваним чи важко
поповнюваним ресурсом – оцінити кумулятивний довгостроковий вплив всіх існуючих та проектованих водозаборів підземних вод на території залягання водоносного шару, з якого планується здійснювати водозабір, з огляду на поступове
вичерпання вод, та наслідки, які це спричинить для розташованих вище шарів
ґрунту, поверхневих вод, мікроклімату та клімату, оселищ та видів тварин і рослин
Бернської конвенції.
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•• Кумулятивний вплив різних проявів цих факторів на тварин та рослини Бернської
конвенції.
•• В частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, необхідно оцінити
вплив на природні оселища всіх типів, а також на всі групи рослин і тварин.
14) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання
діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які
не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Повторна оцінка впливів відповідно до типу діяльності, з урахуванням змін, що
планується внести до діяльності.
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Наші видання
Залучення громадськості та науковців до Проєктування мережі
Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В.,
Борисенко К. А., Павлачик П. (Paweł Pawlaczyk), Василюк О. В.,
Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскирко О. С. та ін. /
під ред. д.б.н. А. Куземко. – Київ, 2017. – 304 с.
Книга узагальнює інформацію про основні
засади Проєктування мережі Емеральд
(Смарагдової мережі); включає аналіз її
Проєктування в Україні; містить першу
версію «тіньового списку» територій, які
пропонується громадськістю для включення у Мережу та пропозиції щодо організації подальшої роботи по формуванню
Мережі. Робота по Проєктуванню Мережі
може поєднати зусилля сотень зацікавлених науковців і громадських активістів,
тому книга також містить інструкції для
науковців та експертів, що бажають долучитись до подальшого Проєктування
Мережі в Україні. Також, книга містить
розділ про досвід Польщі у формуванні
«тіньового списку» територій Natura 2000
та опис прикладів, яким саме чином мережа Natura 2000 дозволяє охороняти природу в Польщі. Видання стане помічником
для кожного, хто вболіває за охорону
природи в Україні та бажає долучитись
до Проєктування мережі Емеральд (Смарагдової мережі).
PDF-версія книги доступна на ліцензії Creative Commons «із зазначенням авторства –
поширення на тих самих умовах «4.0 Міжнародна» (CC BY-SA 4.0) за посиланням:
https://goo.gl/xuDz9x
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Тлумачний посібник оселищ Резолюції 4 Бернської конвенції, що
знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони.
Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської /
укладачі: А. Куземко, С. Садогурська, К. Борисенко, О. Василюк. – Київ,
2017. – 124 с.
Посібник покликаний надати можливість залученим у процес Проєктування мережі Емеральд (Смарагдової
мережі) в Україні ідентифікувати на
місцевості типи оселищ, перелічені у резолюції 4 Бернської конвенції,
а також забезпечити максимальний
рівень узгодження у тлумаченні типів
оселищ між країнами. Адаптований
український переклад Тлумачного посібника оселищ включає типи оселищ,
що були затверджені у довідкових
переліках (Reference lists) для України під час біогеографічних семінарів
у 2016 році. Видання буде корисним
для професійних біологів, працівників
установ природно-заповідного фонду,
викладачів та студентів природничих
спеціальностей, краєзнавців, спеціалістів з охорони природи та активістів
громадських організацій.
PDF-версія книги доступна на ліцензії Creative Commons «із зазначенням авторства –
поширення на тих самих умовах «4.0 Міжнародна» (CC BY-SA 4.0) за посиланням:
https://goo.gl/KbE1aC
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Смарагдова мережа Донецької області / Василюк О. В., Спінова Ю. О.,
Садогурська С. С., Бронскова О. М., Казарінова Г. О., Бронсков О. І.,
Гончаров Г. Л., Чусова О. О., Яроцька М. О, Куземко А. А., Вашеняк Ю. А.,
Щерба Ю. – Харків, 2018. – 104 с.
«Смарагдова мережа Донецької області»
є першим у своєму роді регіональним виданням, присвяченим формуванню Смарагдової мережі. Передусім, книга містить
базову інформацію про саму мережу, процедуру її створення та функціонування.
Також, у виданні зібрана інформація про
всі існуючі території Смарагдової мережі,
території, що знаходяться на етапі Проєктування, та ті, що лише розглядаються
як перспективні, але до цього часу робота
щодо них ще не почалась. Ця інформація
в узагальненому вигляді публікується
вперше. Видання розраховане на широке
коло читачів: науковців, природоохоронців, працівників установ природно-заповідного фонду, студентів та викладачів
природничих спеціальностей, вчителів,
учнів та краєзнавців. Також, без сумніву,
видання буде корисним для представників об’єднаних територіальних громад,
в межах яких розміщені існуючі та Проєктовані території мережі Емеральд.
PDF-версія книги доступна за посиланням: https://goo.gl/aZZjgc
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Василюк О., Борисенко К., Куземко А., Марущак О., Тєстов П., Гриник Є.
Проєктування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової
мережі). Методичні матеріали / Кол. авт., під ред. Куземко А. А.,
Борисенко К. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 78 с.
Книга містить довідкову та методичну
інформацію щодо Проєктування територій для включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України,
а також інформацію про доступні на
цей час інструменти збереження територій, які вже включені до цієї мережі.
Видання буде корисним для професійних біологів, натуралістів-аматорів,
краєзнавців, органів місцевого самоврядування.
PDF-версія книги доступна на ліцензії
Creative Commons «із зазначенням авторства – поширення на тих самих умовах «4.0 Міжнародна» (CC BY-SA 4.0) за
посиланням: https://goo-gl.su/xEVhVOoE
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Василюк О. В., Вашеняк Ю. А., Куземко А. А., Куцоконь Ю. К., Лєснік В. В.,
Марущак О. Ю., Мойсієнко І. І., Оскирко О. С., Садогурська С. С. Території,
що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову
мережу) України /(«тіньовий список», частина 2) / Кол. авт., під ред.
Борисенко К. А., Куземко А. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 234 с.
Книга містить описи 74 територій, що
пропонуються до включення у мережу
Емеральд (Смарагдову мережу) України.
Обґрунтування щодо включення цих територій до мережі Емеральд підготовлені протягом 2018-2019 років колективом
авторів (41 професійний біолог). Описи є
оригінальною працею авторів і створені
шляхом опрацювання власних даних та
залучених джерел, а також спеціально
проведених польових досліджень. Всі ці
пропозиції були доопрацьовані спільно із
Департаментом екомережі та природнозаповідного фонду Міністерства екології
та природних ресурсів України, і більша їх частина у лютому 2019 року була
передана Мінприроди до Секретаріату
Бернської конвенції.
PDF-версія книги доступна на ліцензії
Creative Commons «із зазначенням авторства – поширення на тих самих умовах «4.0 Міжнародна» (CC BY-SA 4.0) за
посиланням: https://goo-gl.su/EXpLABz
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Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд
(Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 3).
За ред. Василюка О.В., Куземко А.А., Коломійчука В.П., Куцоконь Ю.К.–
Чернівці: Друк Арт, 2020. – 408 с.
Видання вміщує описи 147 територій, які пропонуються до включення
у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України. Обґрунтування протягом 2019 року підготували 76 професійних біологів та експертів. Кожен
з описів є самостійною роботою і має
свій колектив авторів. Описи є оригінальною працею авторів та створені
шляхом опрацювання власних даних і
залучених джерел, а також спеціально
проведених польових досліджень. Всі
опубліковані у цьому виданні пропозиції у лютому 2020 року були передані
до Міністерства енергетики та захисту
довкілля України і схвалені ним.
PDF-версія книги доступна на ліцензії
Creative Commons «із зазначенням ав
торства – поширення на тих самих умо
вах «4.0 Міжнародна» (CC BY-SA 4.0) за
посиланням: https://cutt.ly/dmhtcDk
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Оцінка впливу на довкілля (ОВД) проектів на територіях мережі Емеральд

Рішення постійного комітету Конвенції про охорону дикої флори та
фауни і природних оселищ в Європі, затверджені 3-6 грудня 2019
року, що стосуються України (неофіційний адаптований переклад
українською) / пер. з англ. А. Куземко, А. Недря, Ю. Вашеняк, М. Руднєв;
ред. та адапт. Д. Болдирева. – Чернівці : Друк Арт, 2021. – 88 с.
Правила створення та управління територіями мережі Емеральд визначаються
рішеннями, які приймаються на засіданнях Постійного Комітету Бернської конвенції (резолюціями та рекомендаціями).
Оскільки Україна є повноправною стороною Конвенції, всі рішення її Постійного
Комітету є частиною національного законодавства України. Це визначається
положеннями як національного, так і
міжнародного законодавства. Завдяки
включенню у 2019 році нових територій
до мережі Емеральд, тепер вона є достатньою для близько 40 % видів флори і фауни та типів природних оселищ,
для яких вона створюється відповідно
до протоколів біогеографічних семінарів Бернської конвенції. Крім того, на
засіданні Постійного комітету ухвалено
низку нових важливих документів. Кожен з них стає частиною національного
законодавства держав, які приєднались
до Конвенції. Публікація містить адаптований переклад рішень Постійного комітету Бернської конвенції щодо мережі Емеральд
(Смарагдової мережі), прийнятих під час засідання у грудні 2019 року.
PDF-версія книги доступна на ліцензії Creative Commons «із зазначенням ав торства –
поширення на тих самих умо вах «4.0 Міжнародна» (CC BY-SA 4.0) за посиланням:
https://cutt.ly/JmhtLd2
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