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Анульований спецдозвіл на Бориславське родовище може
спричинити у Бориславі техногенну катастрофу

Окружний адміністративний суд
Києва, розглянувши справу за позовом Держгеонадр до компанії «Укрнафта», постановив припинити право
користування надрами Бориславського родовища шляхом анулювання
спецдозволу, виданого ПАТ «Укрнафта».
«Укрнафта» вважає таке рішення
суду таким, що загрожує техногенній безпеці міста, адже дегазацією
у Бориславі займається виключно
«Укрнафта». Компанія зазначає, що
припинення видобутку вуглеводнів
на родовищі потягне за собою не-

контрольовані виходи нафти та газу
на території міста.
Держгеонадра у свою чергу роз’яснюють, що компанія була позбавлена
ліцензії внаслідок невиконання вимог
законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, а продовження
робіт на об’єкті могло мати небезпечні
наслідки для екології Дрогобицького
та Сколівського районів Львівської
області, де розташоване родовище.
Наразі «Укрнафта» та Бориславська
міська рада готують відповідні апеляції від обох сторін окремо.
GEOnews

Завершено будівництво глибокої свердловини на одному з
найскладніших газових родовищ України

ДТЕК Нафтогаз повідомляє про завершення буріння свердловини №59
глибиною 5245 м на Мачухському газоконденсатному родовищі.
«Газові поклади Мачухського родовища мають карбонатну природу і характеризуються аномально високими
пластовими тисками – понад 1000 атм
і температурою на забої 160-170° С», –
інформує компанія.
Термін буріння було скорочено до
141 діб, хоча раніше подібні свердловини на родовищі будувалися до року

і більше.
«Вперше на Мачухському родовищі буріння секції 8,5» також велося
на вуглеводневому розчині, завдяки
чому вдалося мінімізувати ризики і
скоротити час будівництва секції на
11 діб. При цьому якість кріплення
експлуатаційної колони за даними
акустичного контролю цементування (АКЦ) є найкращою на родовищі»,
– зазначається на офіційному сайті
компанії ДТЕК Нафтогаз.
GEOnews

Національна іранська нафтова компанія
оголосить про відкриття нового родовища
нафти Ялда в найближчі тижні, розповів
заступник голови розвідувального управління NIOC. Про це пише сайт Iran.Ru.
Алі Моаллемі повідомив ISNA, що геологорозвідувальні роботи завершені, додавши, що про відкриття буде оголошено,
якщо все піде добре.
Він додав, що родовище розташоване в
30 км на схід від газового родовища Південний Парс (SP) на півдні Ірану, і це буде
великим внеском до SP, якщо результати
випробувань на родовищі будуть позтнми.
Моаллемі відзначиі, що близькість родовища до Південного Парсу має багато
переваг і допомагає прискорити процес
запуску видобутку з родовища.
Він висловив надію, що геологорозвідувальний проєкт дасть позитивний результат, оскільки це родовище є стратегічним.
Віра Жулєбіна за матеріалами
іноземних видань

Виявлені ресурси алмазів на
руднику Мотае виросли
на 280 %

добутку в третьому кварталі 2020 року
склав 1 001 000 каратів (з 679 000 тон
переробленої руди), що на 1 % більше,
ніж в третьому кварталі 2019 року. За
дев’ять місяців компанія видобула 2
821 000 каратів алмазів (з 1 876 000 тон
переробленої руди), що на 12 % менше,
ніж було видобуто за той самий період
2019 року.
На Даявіку обсяг видобутку у третьому кварталі 2020 року зріс на 1 %
порівняно з третім кварталом 2019
року завдяки вищій доступності руди
і більшій кількості перероблених тонн.

Сайт Rough&Polished з посиланням на
офіційний сайт алмазовидобувної компанії Lucapa Diamond повідомляє, що виявлені ресурси алмазів на руднику Мотае в
Лесото зросли на 280 %.
У повідомленні компанії йдеться, що
виявлені ресурси за кодексом JORC збільшилися на 6,8 млн тонн – до 9,2 млн тонн
(~ 280 %). При цьому виявлені ресурси
алмазної сировини склали 280 000 каратів
при вмісті алмазів в 3,1 карата на сто тонн
руди і середній незростаючій змодельованій вартості алмазів в 635 доларів за карат.
Крім того, загальний передбачуваний
ресурс, класифікований по JORC, оцінюється в 39,4 млн тонн руди, що містять до
960 000 каратів алмазів при їх вмісті в 2,44
карата на 100 тонн руди і середній незростаючій змодельованій вартості алмазів в
601 долар за карат.

Віра Жулєбіна за матеріалами
іноземних видань

Віра Жулєбіна за матеріалами
іноземних видань

У третьому кварталі Rio Tinto знизила виробництво
алмазів на 10 %

На родовищі Аргайл у Західній Австралії, що повністю належить компанії Rio Tinto, видобуток алмазів у
третьому кварталі склав 3 203 000 каратів (при обсязі переробленої за цей
період руди в 1 802 000 тон), що на 10
% нижче, ніж в тому ж періоді 2019
року. Знижений показник видобутку в
каратах пояснюється нижчим вмістом
алмазів в руді.
На Аргайл триває підготовка до безпечного припинення роботи до кінця 2020 року, після чого в 2021 році
почнуться заходи щодо закриття родовища.
На родовищі Даявік в Канаді, що
належить Rio Tinto на 60 %, обсяг ви-

В Ірані незабаром оголосять
про відкриття нового родовища
нафти
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22 жовтня – Міжнародний день
без паперу

«Чи навчимося використовувати папір
раціонально?» – такою є основна теза міжнародної «безпаперової» кампанії, яка проходить кожен четвертий четвер жовтня у
всьому світі.
У цей день провідні компанії з різних областей економіки об’єднуються для того,
щоб поділитися особистим досвідом скорочення нераціональної витрати паперу і провести власні акції підтримки «без паперової» кампанії. Мета Міжнародного дня без
паперу (World Paper Free Day) – показати на
реальних прикладах, як і за допомогою яких
технологій кожна організація може внести
вклад в збереження природних ресурсів,
відмову від нераціонального використання
ресурсів та наближення до Zero Waste-течії.
GEOnews
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Полтавська газонафтова
компанія опублікувала звіт
за 9 місяців 2020 року

року Компанія видобула 184,4 млн м3
природного газу та 35,6 тисяч тон нафти та газового конденсату.
У порівнянні до такого ж періоду
минулого року середньодобовий рівень видобутку нафти та конденсату
збільшився на 2 %, проте видобуток
газу знизився на 12 %. Падіння дебіту
вуглеводнів відбувається за рахунок
зменшення буріння нових свердловин.
У Компанії кажуть, що інвестиційний план було скорочений через
зниження цін, що робить проекти з
буріння збитковими, а також через
зменшення попиту на вуглеводні.
GEOnews

Голови компаній ДТЕК
Нафтогаз і Бєлоруснєфть обговорили можливість стратегічного партнерства

геомеханічного моделювання родовищ,
камеральні роботи по інтенсифікації
вуглеводнів методом ГРП, створення
сидиментаційної моделі родовищ);
- стратегічне партнерство між компаніями в рамках розробки нових
активів;
- можливе розширення співпраці
між ДТЕК Нафтогаз і Бєлоруснєфть
– з точки зору активного членства білоруської компанії в Нафтогазовому
технологічному хабі ДТЕК, а також їх
участі в проектах Академії ДТЕК.
GEOnews

За 9 місяців 2020 року СП Полтавська газонафтова компанія (далі – СП
ПГНК), на фоні загального падіння
видобутку вуглеводнів, збільшила
видобуток нафти та конденсату на 2
%, пробурила дві свердловини й два
бічних стовбури та завершила шість
капітальних ремонтів (КРС). Також
компанія однією з перших в Україні застосувала технологію плунжерліфтних
систем, які підвищують ефективність
видобутку.
За період із січня по вересень 2020

Видобуток нафти в Лівії
Як повідомляє офіційний сайт комнаближається до 500 тис. барелів панії ДТЕК, під час зустрічі керівнина добу
цтва ДТЕК Нафтогаз і РУП «ВО «Бєло-

Worldoil передає, що щоденний видобуток нафти в Лівії наразі становить близько
500 тис. барелів. Такий зріст пояснюється
відновленням енергетичної промисловості
Лівії після оголошення перемир’я.
За прогнозами видобуток в Лівії може
сягнути 1 млн бар./д. за умови дотримання
перемир’я вже через півроку – до березня
2021.
На родовищі Шарара (одне з найбільших
родовище країни) видобувається близько
110 тис. бар./д. Крім того, з Південно-західного родовища, яке тиждень тому відновило
свою роботу, видобувають 300 тис. бар./д.
Перезапустилося і Південне родовище із
видобутком понад 70 тис. бар./д.
Віра Жулєбіна за матеріалами
іноземних видань

руснєфть», яка відбулася 9 жовтня,
було обговорено наступні питання:
- плани ДТЕК на буріння свердловин
в найближчі роки;
- розвиток науково-технічного співробітництва та адаптації нових технологій на активах ДТЕК (комплекс
передових кернових досліджень для

Голова Закарпатської ОДА
зустрівся з інвестором, який
відновить видобуток на
Мужіївському родовищі

Голова Закарпатської ОДА Олексій
Петров зустрівся з представниками
міжнародної інвестиційної компанії
Avellana Gold, яка планує запустити
збагачувальну фабрику на Мужіївському родовищі поліметалів. Про це переКитай зміцнює свою
дає прес-офіс компанії Avellana Gold.
енергонезалежність
Мужіївське родовище – єдине в дер«Китай збільшив оцінку власних дове- жаві родовище золота із затверджедених запасів сланцевого палива, що фак- ними запасами, що дозволяє Україні
тично робить його газовою державою», – вважатися золотовидобувною країною.
інформує Reuters.
Компанія China Petroleum and Chemical
Україна як можливий
Corp збільшила оцінку доведених запасів
постачальник водню для
сичуанського сланцевого родовища Фулін,
Європи
до 792,6 мільярда м3 (що на 191,8 мільярда
Прес-служба Міністерства енергетим3 більше, ніж за попередніми оцінками). ки України пише, що в Європі Україну
Газові родовища Китаю нездатні покрити розглядають як можливого постачальпотребу країни в паливі, тому наразі Китай ника водню.
імпортує його з інших країн.
За словами т. в. о. міністра енергетиПроте, враховуючи нові оцінки, вже до ки Ольги Буславець, Україна і Німеч2025 року китайська нафтогазова компанія чина вже почали діалог щодо інтеграції
збирається збільшити видобуток сланцево- водневих технологій до енергетичної
го газу – до 13 мільярдів кубометрів на рік. системи України в рамках «Ініціативи
GEOnews зеленого водню для Європейського
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Запуск фабрики на родовищі – це надходження до бюджету громади та нові
робочі місця, коментує голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
Компанія перероблятиме 500 тисяч
тонн руди на рік та сплачуватиме понад
250 млн грн податків.
Введення в експлуатацію проєкту
розробки Мужіївського родовища та
додаткові інвестиції у розвідку нових
родовищ на Закарпатті дадуть поштовх
до створення нових гірничих компаній,
впевнені в ОДА.
GEOnews
Зеленого курсу 2×40 ГВт». Наразі німецькі компанії тестують технології
вироблення водню і оптимізації процесів. О. Буславець також запросила
німецькі компанії, що мають досвід
роботи з воднем, об’єднатися з українськими промисловими партнерами для
реалізації перших пілотних проєктів.
В Міненерго також пропонують використовувати потужності української
ГТС для забезпечення транспортування поновлюваного водню в ЄС.
GEOnews
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 989

ПОРЯДОК
проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля
1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (далі —
планована діяльність).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях,
наведених у Законі України “Про оцінку впливу на довкілля”
(далі — Закон).
3. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган забезпечує проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення планованої діяльності шляхом:
оприлюднення оголошення про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а в разі необхідності — оголошення про проведення повторних громадських слухань;
проведення громадських слухань;
розгляду, повного врахування, часткового врахування
або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій громадськості, отриманих під час громадських слухань;
підготовки і оприлюднення шляхом внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля звіту про громадське обговорення.
Уповноважений центральний орган або уповноважений
територіальний орган може залучати до проведення громадських слухань організатора громадських слухань.
4. Організатор громадських слухань визначається уповноваженим центральним або уповноваженим територіальним органом один раз на рік на конкурсній основі за договором з урахуванням вимог Закону України “Про публічні
закупівлі”. У разі проведення уповноваженим центральним
органом або уповноваженим територіальним органом громадських слухань самостійно відповідний орган виконує всі
функції, передбачені цим Порядком для організатора громадських слухань.
5. Організатором громадських слухань може бути юридична особа або фізична особа — підприємець, яка має досвід у сфері охорони довкілля не менше двох років та людські
і технічні ресурси, необхідні для забезпечення проведення
громадських слухань у відповідному регіоні або регіонах.
6. Організатор громадських слухань повинен бути незалежним, об’єктивним та неупередженим і не мати потенційного конфлікту інтересів щодо планованої діяльності
в розумінні Закону України “Про запобігання корупції”. Юридична особа або фізична особа — підприємець, яка залучалася суб’єктом господарювання до розроблення документації
щодо планованої діяльності на попередніх етапах (розроблення проектної документації, підготовка звіту з оцінки
впливу на довкілля, інше), не може бути організатором громадських слухань щодо такої планованої діяльності. Організатор громадських слухань зобов’язаний повідомити про
конфлікт інтересів уповноваженому центральному органові
або уповноваженому територіальному органові. У такому

випадку уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган проводить громадські слухання самостійно.
7. Організатор громадських слухань:
проводить громадські слухання відповідно до Закону
та цього Порядку;
реєструє учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації учасників за формою згідно з додатком 1;
реєструє виступи учасників громадських слухань у журналі (відомості) реєстрації виступів за формою згідно з додатком 2;
забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію ходу громадських
слухань;
здійснює головування під час громадських слухань;
готує протокол громадських слухань за формою згідно
з додатком 3.
8. Під час громадського обговорення планованої діяльності може проводитися одне або більше громадських слухань. Кількість громадських слухань визначається суб’єктом господарювання з урахуванням масштабів очікуваного
впливу, а також таких умов:
якщо вплив планованої діяльності не поширюється за
межі області, громадські слухання проводяться за місцем
провадження планованої діяльності або в адміністративному центрі адміністративно-територіальної одиниці, яка
може зазнати впливу планованої діяльності;
якщо вплив планованої діяльності поширюється на
дві та більше областей, але менше ніж на третину областей
України, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності та в адміністративних центрах
адміністративно-територіальних одиниць, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, кожної з таких областей;
якщо вплив планованої діяльності поширюється більше
ніж на третину областей України, громадські слухання проводяться за місцем провадження планованої діяльності, в адміністративних центрах адміністративно-територіальних одиниць третини областей України, які можуть зазнати впливу
планованої діяльності, та додатково в м. Києві.
9. Громадські слухання проводяться не раніше ніж через десять робочих днів з дня оприлюднення уповноваженим
центральним органом або уповноваженим територіальним
органом оголошення про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля.
До подання оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єкт господарювання може провести консультації з уповноваженим
центральним органом або уповноваженим територіальним
органом щодо місця та часу проведення громадських слухань з урахуванням можливості забезпечення присутності
всіх потенційних учасників.
10. Громадські слухання вважаються такими, що не відбулися, якщо на такі слухання не з’явився:
1) їх організатор;
2) суб’єкт господарювання.
У разі визнання громадських слухань такими, що не відбулися у зв’язку з неявкою організатора громадських слухань,
проводяться повторні громадські слухання. Опублікування
оголошення про проведення повторних громадських слухань
та проведення повторних громадських слухань здійснюється
за рахунок організатора громадських слухань.
11. Проведення повторних громадських слухань
відбувається не раніше ніж через п’ять робочих днів після
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офіційного оприлюднення оголошення про проведення
повторних громадських слухань. Оприлюднення оголошення
про проведення повторних громадських слухань відбувається
у той самий спосіб, що і оприлюднення оголошення про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля. Зміст оголошення про проведення повторних
громадських слухань включає всю інформацію, що наводилася
в оголошенні про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля, із зазначенням дати, часу і місця
проведення повторних громадських слухань.
12. Організатор громадських слухань забезпечує запис
громадського слухання із застосуванням засобів аудіо- та/або
відеофіксації. Аудіо- та/або відеозапис є невід’ємною частиною протоколу громадських слухань.
13. Громадські слухання проводяться під головуванням
організатора громадських слухань, який зобов’язаний:
визначати регламент громадських слухань;
відкривати громадські слухання (представляти головуючого та суб’єкта господарювання, плановану діяльність,
щодо якої проводяться громадські слухання);
оголошувати порядок денний згідно з додатком 3 і регламент громадських слухань;
інформувати про ведення аудіо- та/або відеозапису громадських слухань, про порядок ведення протоколу громадських слухань, подання усних та письмових зауважень і пропозицій під час громадських слухань;
надавати можливість суб’єктові господарювання викласти основні відомості щодо планованої діяльності та положення звіту з оцінки впливу на довкілля, які виносяться
на обговорення, та проблемні питання, що заслуговують на
увагу громадськості;
надавати можливість представникам громадськості ставити запитання суб’єкту господарювання, присутнім експертам та спеціалістам та висловити свою думку;
забезпечувати ведення обговорення, подання пропозицій та зауважень громадськості з дотриманням регламенту;
підбивати підсумки громадських слухань та інформувати учасників громадських слухань про те, в який спосіб
враховуватимуться зауваження та пропозиції громадськості
уповноваженим центральним органом або уповноваженим
територіальним органом.
14. Хід та результати громадських слухань оформлюються протоколом громадських слухань, який підписується
головуючим на громадських слуханнях.
15. Громадські слухання розпочинаються з доповіді головуючого, який коротко інформує присутніх про суть питань,
що повинні бути обговорені, про склад учасників та порядок і регламент громадських слухань. Головуючий також повідомляє присутнім інформацію, надану суб’єктом господарювання, щодо оприлюднення ним оголошення про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
а також щодо розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля
для ознайомлення у місцях, доступних для громадськості.
16. Наступним після організатора громадських слухань
виступає суб’єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. Доповідь суб’єкта господарювання повинна містити:
короткий опис планованої діяльності;
основні положення та висновки звіту з оцінки впливу
на довкілля;
інформацію про можливий негативний вплив на довкілля;
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заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на
довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційні заходи;
зміст зауважень і пропозицій громадськості, що надійшли до початку громадських слухань;
інші відомості щодо планованої діяльності, визначені
суб’єктом господарювання.
17. У разі необхідності після суб’єкта господарювання
за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти.
18. Після доповідей головуючий надає учасникам громадських слухань можливість поставити доповідачам запитання. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній
формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань або в письмовій формі після їх
закінчення. Суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів з дня проведення громадських слухань надає письмові відповіді на усі запитання громадськості, на які він не
зміг надати відповідь під час громадських слухань. Відповідь
надсилається на адресу особи, що поставила запитання, зазначену в журналі (відомості) реєстрації учасників громадських слухань. У той же строк копії відповідей також надсилаються організаторові громадських слухань для долучення
до протоколу громадського слухання.
19. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються
рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень.
20. З метою забезпечення належного проведення громадських слухань учасники громадських слухань реєструються
у журналі (відомості) виступів учасників громадських слухань, а порядок виступів визначається відповідно до записів
у зазначеному журналі (відомості). Регламент громадських
слухань розраховується також з урахуванням можливості
для виступів учасників громадських слухань, не зареєстрованих у журналі (відомості).
21. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань в усній формі, фіксуються у протоколі громадських слухань. Письмові пропозиції та зауваження, що
подаються в ході громадських слухань, реєструються у журналі (відомості) реєстрації письмових зауважень та пропозицій за формою згідно з додатком 4 і додаються до протоколу громадських слухань.
22. У разі необхідності уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган або організатор громадських слухань може запросити представників
правоохоронних органів для забезпечення правопорядку під
час громадських слухань.
23. Відсутність пропозицій і зауважень громадськості
фіксується у відповідному розділі протоколу громадських
слухань. У разі неявки представників громадськості на громадські слухання складається відповідний акт, що підписується головуючим. У такому випадку громадські слухання
вважаються такими, що відбулися.
24. Організатор громадських слухань передає не пізніше
ніж через сім робочих днів після проведення громадських
слухань уповноваженому центральному органові або уповноваженому територіальному органові підписаний протокол
громадських слухань з усіма додатками або акт у випадку, передбаченому пунктом 23 цього Порядку.
25. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган протягом трьох робочих днів
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вносить протокол громадських слухань до Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля.
26. Розглядаючи звіт з оцінки впливу на довкілля та готуючи висновок з оцінки впливу на довкілля, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган розглядає, повністю враховує, частково враховує або
обґрунтовано відхиляє усі зауваження і пропозиції, отримані
в ході громадських слухань та протягом усього строку громадського обговорення. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган складає таблицю
із зазначенням інформації про повне врахування, часткове

врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під час
громадського обговорення зауважень і пропозицій.
27. Протоколи громадських слухань з усіма додатками та
таблиця врахування зауважень і пропозицій громадськості
включаються уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом до звіту про громадське
обговорення. Звіт про громадське обговорення вноситься
уповноваженим центральним органом або уповноваженим територіальним органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля одночасно з висновком з оцінки впливу на довкілля.

Відбулася І Конференція з енергетичного права

Туреччина продовжує буріння
біля кордонів Греції

Цього місяця відбулася І Конференція з енергетичного
права, організована Асоціацією правників України. Одним
з питань, що обговорювалися на заході, були перспективи
підписання угод про розподіл продукції (УРП) по нафтогазових ділянках.
Перші дев’ять угод мали бути підписані до липня 2020 року,
однак через низку обставин підписання було перенесено на
січень 2021 р. Учасники конференції зазначили, що для адміністрування такої кількості угод держава має сформувати
професійну команду, а також внести зміни до законодавчої
бази, в першу чергу вдосконаливши режим банківського і валютного регулювання — без цих змін виконання угод просто
неможливе. Переговори тривають, є багато неузгоджених
питань, разом з тим, інвестори не втрачають надії підписати
угоди у зазначений строк.
GEOnews

Група Smart Energy видобула 301 млн. м3 газу
за 9 місяців 2020

Загальний обсяг видобутку природного газу компаніями
групи склав 301,1 млн. м3, на 11,1% перевищивши видобуток за 9 місяців минулого року (271 млн. м3). Група також
збільшила сукупний обсяг видобутку газового конденсату
на 10,9%. Цей показник склав 26,4 тис. т проти 23,8 тис. т за
аналогічний період 2019 року.
Суттєвий внесок у ріст сумарного видобутку Smart Energy
здійснило представництво «Регал Петролеум Корпорейшн
Лімітед» завдяки введенню в роботу в травні цього року
свердловини № 54 на Свиридівському родовищі. Продовжує
нарощувати видобуток і «Укргазвидобуток» завдяки введенню в роботу після капітального ремонту свердловин № 61 та
№ 62 на Островерхівському родовищі. Водночас, «Пром-
Енерго Продукт» фіксує виробничий спад через природне
зниження пластової енергії продуктивних горизонтів. Тож
протягом І кварталу 2020 року було встановлено компресійне
обладнання для стабілізації видобутку.
GEOnews

BHP підвищила видобуток залізної руди за
квартал на 7%

Австралійська BHP Group повідомляє про зростання виробництва залізної руди у першому кварталі на 7,2%, чому
сприяв стабільний попит з боку Китаю.
Поки світ бореться з наслідками пандемії Covid‑19, великі
гірничодобувні компанії сподіваються, що заходи стимулювання, пов’язані з інтенсивним використанням сировинних
товарів, принесуть Китаю економічний підйом.

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis відновило геологорозвідувальні роботи на родовищах вуглеводнів в Східному
Середземномор’ї. Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез.
Туреччина випустила міжнародне оповіщення Navtex, згідно
з яким судно Oruç Reis проводитиме дослідження спільно
з судами Ataman і Cengizhan на південь від грецького острова
Кастелорізо з 12 до 22 жовтня.
В МЗС Греції обурилися, заявивши, що цей район відноситься до грецького континентального шельфу і розташований на відстані всього 6,5 морської милі від узбережжя
Кастелорізо.
Територіальні води грецьких островів в Егейському морі
визначені в шість морських миль. Туреччина заявила, що
судно веде діяльність виключно на турецькому континентальному шельфі в 15 кілометрах від узбережжя Туреччини
і в 425 кілометрах від узбережжя Греції.
GEOnews

Epsilon відкрила в Узбекистані нове газове
родовище

Epsilon Development Company (США) за результатами
пошуково-оціночного буріння відкрила нове родовище на
півдні Узбекистану з оціночними запасами 17,2 млрд. м3
газу і 1,072 млн. т газового конденсату. Родовище відкрито
на території Култак-Камашінского блоку в Кашкадар’їнської
області на півдні Узбекистану. Про це повідомляє портал
Oilcapital з посиланням на фейсбук-сторінку компанії Epsilon
Development Company.
У березні 2019 року, Epsilon Development Company (оператор проектів) і Epsilon Asia Limited (Гонконг) створили консорціум для розробки 5 нафтогазових інвестиційних блоків
в Бухаро-Хивинському і Ферганському нафтогазових регіонах
Узбекистану. Інвестиції консорціуму в проект в 2019–2023
роках складуть $ 5,2 млрд.
Віра Жулєбіна за матеріалами
іноземних видань
BHP виробила 74 млн. тонн залізної руди в Західній Австралії за три місяці, що закінчилися 30 вересня, в порівнянні
з 69 млн. тонн минулого року і трохи вище за оцінку UBS
в 73,5 млн. тонн.
Однак BHP заявила, що на видобуток залізної руди в грудні
цього року вплинуть роботи, пов’язані з її проектами Mining
Area C і South Flank у Західній Австралії. Річний прогноз
у 276 млн. — 286 млн. тонн залишився без змін.
Віра Жулєбіна за матеріалами іноземних видань
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Додаток 3
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля
та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

20208126426

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

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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нованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність здійснюється в Тернопільській області, Гусятинського району, 1.0 км на північний схід від села Калагарівка, Географічнні координати свердловини № 78: ПнШ 49°15´52,8´´; СхД
26°15´25,3´´. Земельна ділянка знаходиться у власності ТОВ «ЕЛАДА» (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна № 138646761216, кадастровий номер
6121681800:02:001:0328), об’єкт існує.
(місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛАДА», Юридична адреса: 32054, Хмельницька область, Городоцький район, с. Велика Яромирка,
вулиця Дружби народів, 11. Контактний номер телефону: (098) 253–31–49; e-mail: eladaKm@ukr.net
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ), (місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресур1. Планована діяльність
сів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя ЛипківПланована діяльність ТОВ «ЕЛАДА» — видобу- ського, 35; Департамент екологічної оцінки та контролю,,
вання підземних мінеральних вод Калагарівського родо- (044) 206–31–40, (044) 206–31–50, (044) 206–31–13; елеквища розвіданого свердловиною № 78, яка розташована тронна адреса: OVD@menr.gov.ua; gladun@menr.gov.ua.
в 1,0 км на північний схід від с. Калагарівка Гусятин- Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна.
ського району Тернопільської області, на правобереж- (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
ному схилі долини р. Збруч.
телефону та контактна особа)
Свердловина № 78 була пробурена у серпні 2012
4. Процедура прийняття рішення про провароку. Водозабір працюючий, свердловина обладнана дження планованої діяльності та орган, який розобсадними трубами та промисловим каптажем для за- глядатиме результати оцінки впливу на довкілля
бору підземних мінеральних вод в режимі природного
Відповідно до законодавства рішенням про пророзвантаження. Формування мінеральних вод відбу- вадження даної планованої діяльності буде: отривається за рахунок вилуговування органічних речовин мання спеціального дозволу на користування надрами,
з силурійських вапняків, доломітів та доломітових мер- Державною службою геології та надр України для
гелів на шляху руху води з напрямку долини р. Збруч. ТОВ «ЕЛАДА» з метою видобування підземних мінеКонструкція свердловини наступна: в інтервалі від ральних вод.
0.0 до 6.0.м свердловину закріплено обсадними трубами (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону
діаметром 219 мм, в інтервалі від 0.0 м до 16.0 м обсад- України “Про оцінку впливу на довкілля” та орган, до повноважень
ними трубами діаметром 159 мм, в інтервалі від 16.0 до якого належить прийняття такого рішення)
100 м свердловину пройдено без обсадки.
5. Строки, тривалість та порядок громадського
На свердловині збудована типова каптажна спо- обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклюруда.. Каптажна споруда обладнана засобами обліку, її чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
конструкція забезпечує надійний захист джерела. Ді- громадських слухань
лянка водозабору впорядкована згідно з вимогами чинТривалість громадського обговорення становить
них санітарних норм.
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робоВодозабір з однієї свердловини № 78 Калагарів- чих днів) з моменту офіційного опублікування цього
ського родовища планується здійснювати в режимі оголошення та надання громадськості доступу до звіту
природного розвантаження з подальшим заповненням з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфоравтоцистерн на території планової діяльності для тран- мації, визначеної суб’єктом господарювання, що передаспортування водокористувачам. Обслуговуюча кількість ється для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
працівників — 2 (двоє), Максимальна кількість транПротягом усього строку громадського обговорення
спорту, яка буде знаходиться на території — 6 одиниць громадськість має право подавати будь-які зауваження
автомобілів типу MAN на добу, обладнаними баками або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
для води максимальним об’ємом 30 м3.
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. ПропозиОцінка балансових експлуатаційних запасів прове- ції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
дена на основі безперервного дослідно-експлуатаційного
Тимчасово, на період дії та в межах території кавипуску терміном 4 місяці з дебітом 2,4 дм3/с, що від- рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України
повідає заявленій потребі 200 м3/д.
з метою запобігання поширенню на території України
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла- гострої респіраторної хвороби (СОVID‑19), спричине6
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ної коронавірусом SARS-CoV‑2, до повного його скасу- письмові зауваження і пропозиції, та строки надання
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, зауважень і пропозицій
громадські слухання не проводяться і не призначаються
Міністерство захисту довкілля та природних ресурна дати, що припадають на цей період.
сів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя ЛипківГромадські слухання (перші) відбудуться
ського, 35; Департамент екологічної оцінки та контролю,,
_______________________________________________ (044) 206–31–40, (044) 206–31–50, (044) 206–31–13; елек_______________________________________________ тронна адреса: OVD@menr.gov.ua; gladun@menr.gov.ua.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна.
слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
_______________________________________________
_______________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35; Департамент екологічної оцінки та контролю,,
(044) 206–31–40, (044) 206–31–50, (044) 206–31–13; електронна адреса: OVD@menr.gov.ua; gladun@menr.gov.ua.
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 93 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Сатанівська селищна рада, 32034, Хмельницька
обл, Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Бузкова 135Ж, з 16 жовтня, контактна особа Собков Альберт Іванович, тел. (038)5142296.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Уряд дав старт залученню інвестицій у сферу
з реалізації Стратегії зрошення та дренажу на період до
зрошення та дренажу
2030 року є прийняття законодавчих змін, якими буде
21 жовтня Уряд на своєму засіданні розглянув та за- передбачено:
твердив План заходів з реалізації Стратегії зрошення
- організацію об’єднань водокористувачів, яким можна
та дренажу в Україні на період до 2030 року.
буде передати управління гідротехнічною інфраструк«Затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії турою;
зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року
- створення національного оператора зрошувальних
– амбітна задача, яка дозволить виправити радянські систем як суб’єкта господарювання для ефективного
помилки і здійснити ревіталізацію тих земель, що вже управління інфраструктурою та залучення кредитних
давно не потребують осушення. Це перемога, яка від- та інших коштів;
криває дорогу інвестиціям у сферу меліорації та за- модернізацію наявних систем та будівництво нових;
кладає інституціональну основу в сталому управлінні
- ренатуралізацію земель, які наразі через зміни клімасистемами зрошення та дренажу», - зазначив міністр ту потребують відновлення і, можливо, будуть повердовкілля Роман Абрамовський.
нуті до певного екологічно доброго потенціалу.
Основними елементами впровадження Плану заходів
GEOnews
Уряд виділив кошти на запобігання пожежам
додаткового оснащення», – зазначив Міністр захисту
у зоні відчуження
довкілля та природних ресурсів України Роман АбраКабінет Міністрів України ухвалив рішення про виді- мовський.
лення з резервного фонду Державного бюджету майже
Світовий досвід ліквідації лісових пожеж показує, що
90 млн гривень на запобігання виникненню надзвичай- для зменшення негативних наслідків від поширення
них ситуацій у зоні відчуження. Кошти будуть направ- вогню, сили і засоби потрібно мобілізувати протягом
лені на оновлення техніки, протипожежного обладнання перших 30 хвилин. Тому важливо, що сьогодні прита створення резерву паливно-мастильних матеріалів. йнято рішення, яке дозволить швидше та ефективніше
«Сьогодні лісові пожежні станції у зоні відчуження реагувати на займання.
обладнані технікою, яка була закуплена ще у 80–90-х
Частина виділених коштів буде спрямована на створоках минулого століття. Навесні 2020 року за кошти рення резерву паливно-мастильних матеріалів у ДСП
резервного фонду відбулося часткове оновлення тех- «Північна Пуща». Це дозволить якісно та вчасно здійсніки для ліквідації наслідків квітневої пожежі. Проте нювати протипожежне спостереження та реагувати на
для ефективнішого запобігання виникненню пожеж, надзвичайні ситуації.
технічне забезпечення Чорнобильської зони потребує
GEOnews
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Члени Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
взяли участь у засіданні Секторальної робочої
групи «Децентралізація та регіональний
розвиток»

цього має відбутися парламентський діалог, щоб знайти консенсус у Верховній Раді України з усіх спірних
питань ще до моменту реєстрації відповідного законопроекту у парламенті.
Голова підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою Віталій Безгін звернув увагу на
те, що Комітет спільно з Міністерством розвитку громад та територій почали працювати над моніторингом
спроможності громад, який дозволить відстежувати,
як громади працюють в нових умовах і якої допомоги
від держави потребують.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив: «Успішне завершення реформи децентралізації в 2021 році можливе лише завдяки плідній
співпраці між Урядом, Парламентом, представниками
місцевого самоврядування та міжнародними партнерами.»
Зі слів замміністра розвитку громад та територій
В’ячеслава Негоди одним із першочергових завдань
є прийняття законопроекту щодо впорядкування організації та діяльності ОМС та РДА (№ 3651‑д), який
забезпечить безперервність реалізації завдань і повноважень державної та місцевої влади у нових громадах
і районах.
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Уряд підтримав законопроєкт щодо
відновлення ЕСКО-закупівель у бюджетній
сфері

Міненерго: Сталу роботу ТЕЦ
у осінньо-зимовий період
буде забезпечено

На засіданні Секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток», яке відбулося
19 жовтня, члени Комітету спільно із представниками
Міністерства розвитку громад та територій обговорили основні шляхи успішного завершення реформи
децентралізації.
Голова Комітету Андрій Клочко відзначив, що вже
25 жовтня можна буде побачити черговий важливий
результат реформи: проведення місцевих виборів та
формування на новій територіальній основі органів
місцевого самоврядування (ОМС), які в близькій перспективі отримають суттєво посилені повноваження
та додаткові фінансові ресурси.
Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Дмитро
Гурін нагадав, що протягом цього року в регіонах проходили публічні консультації з напрацювання змін до
Конституції в частині децентралізації. На основі цих
консультацій Конституційна комісія підготує текст
змін, який буде публічно представлений ОМС. Після

Уряд підтримав законопроєкт щодо відновлення ЕСКО-закупівель (англ. ESCO — Energy Service Company)
у бюджетній сфері. Відповідний проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» схвалено на засіданні Уряду
21 жовтня.
Мета законопроєкту — відновити ЕСКО-механізм
у бюджетній сфері, на об’єктах державної та комунальної форми власності.
Законопроєкт, розроблений Міненерго та Держенергоефективності, є важливим технічним інструментом
для приведення у відповідність Закону України щодо
енергосервісу та нової редакції Закону «Про публічні
закупівлі».
Нагадаємо, що з кінця 2017 року станом на сьогодні
оголошено більше 1200 тендерів та укладено 548 енергосервісних договорів на суму понад 1,25 млрд. гривень.
За результатами вже впроваджених ЕСКО-проєктів
економія енергоспоживання складає від 20% до 70%.
Відновлення закупівель енергосервісу на основі ЕСКО-механізму дозволить підвищити рівень енергоефективності та сприятиме ефективному використанню
бюджетних коштів.
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Відповідне рішення щодо внесення зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу схвалено на засіданні Уряду
21 жовтня.
Документом розділено відповідальність теплоелектроцентралей у частині оплати за газ, використаний
для виробництва електрики та виробництва тепла, що
дасть можливість ТЕЦ мати ліміти газу, які гарантують
стале проходження опалювального сезону та безперебійне теплопостачання для населення.
Як відомо, з 1 серпня 2020 року НАК «Нафтогаз України» звільнено від зобов’язань здійснювати обов’язковий продаж газу газопостачальним підприємствам,
які мають договори на постачання природного газу
населенню.
Водночас частина підприємств ТЕЦ, яким НАК «Нафтогаз України» поставила природний газ для виробництва електричної енергії, мають значну заборгованість.
З огляду на це, розділення відповідальності у частині
оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла, дозволить ТЕЦ мати ліміти
газу та гарантуватиме стале проходження опалювального сезону і надійне теплопостачання для населення.
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