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Міндовкілля шукає фахівців з 
питань ОВД та СЕО

Очікується  оголошення добору на дві 
вакантні посади у Департаменті еколо-
гічної оцінки та контролю Міндовкілля, 
а саме:

головного спеціаліста відділу стра-
тегічної екологічної оцінки, до повно-
важень якого входитиме організація і 
координація проведення СЕО;

головного спеціаліста відділу оцінки 
впливу на довкілля, який має забезпечу-
вати реалізацію процедури ОВД, а саме: 
підготовку проєктів висновків з ОВД, 

листів-відмов у видачі висновку, звітів 
про громадське обговорення планованої 
діяльності, ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля тощо.

Більш детальну інформацію буде роз-
міщено на офіційному вебсайті Мін-
довкілля та НАДС.

Тож, якщо ви активні, цілеспрямо-
вані та прагнете максимально реалі-
зувати свої професійні знання і досвід, 
долучайтесь до роботи у команді Мін-
довкілля.

GEOnews

Держгеонадра оголосили третій 
аукціон у 2021 році

25 лютого 2021 року відбудуться елек-
тронні аукціони з продажу спецдозволів 
на користування надрами по 14 ділян-
ках, які номінували надрокористувачі. 
Загальна стартова вартість лотів стано-
вить близько 21 мільйона гривень.

Серед запропонованих лотів спе-
ціальні дозволи на:

1. Видобування корисних копалин:
- Східна ділянка Миколаївського ро-

довища,
- Торська та Ямпільська ділянки Ка-

мишевахського родовища),
- Шахтоділянка, виділена по вугіль-

ному пласту і3 в межах закритої шахти 

«Томашевська Південна»;
2. Геологічне вивчення та дослід-

но-промислову розробку:
- Хаєшська ділянка,
- Ділянка «Рудоносне поле Залі-

си-Шменьки»,
- Ділянка надр в с. Кулішеве, де розта-

шована свердловина № 1705,
- Ділянка «Мрія», свердловина № 90;
3. Геологічне вивчення бурштино-

носних надр, у тому числі дослідно-про-
мислову розробку, з подальшим видо-
буванням бурштину:

- Древлянська (1-5),
- Мацківська,
- Нечаївська. 

GEOnews 

Під час дистанційного
формату навчання
тривалість занять

залишиться незмінною
У зв’язку з посиленими протиепіде-

мічними заходами 8–24 січня 2021 року 
школи працюють у форматі дистанцій-
ного навчання. Санітарний регламент 
для закладів загальної середньої освіти, 
який діє з 1 січня 2021 року, передба-
чає вимоги до організації роботи з тех-
нічними засобами навчання, зокрема 
комп’ютерами, планшетами, іншими 
гаджетами.

Так, обмежено час безперервної ро-
боти з технічними засобами навчання:

для учнів 1 класу — не більше 10 хви-
лин;

для учнів 2–4 класів — не більше 15 
хвилин;

для учнів 5–7 класів — не більше 20 

хвилин;
для учнів 8–9 класів — 20–25 хвилин;
для учнів 10–11 (12) класів на 1-й 

годині занять — до 30 хвилин, на 2-й 
годині занять — 20 хвилин;

при здвоєних навчальних заняттях 
для учнів 10–11 (12) класів — не більше 
25–30 хвилин на першому навчальному 
занятті та не більше 15–20 хвилин на 
другому навчальному занятті.

Але тривалість навчальних занять, ви-
значена Законом “Про повну загальну 
середню освіту», зберігається: 35 хвилин 
для 1 класу, 40 хвилин для 2–4 класів, 
45 хвилин для 5–12 класів. Обмежу-
ється лише час безперервної роботи 
з комп’ютером для уникнення ризиків 
для здоров’я.

Наприклад, для учнів 5 класу час без-
перервної роботи з комп’ютером ста-
новить максимум 20 хвилин. Цей час 

вчитель може використовувати для 
синхронної взаємодії (онлайн) — для 
пояснення або загального огляду ма-
теріалу навчального заняття, практич-
ного закріплення вивченого, перевірки 
результатів навчання тощо.

Решту часу навчального заняття — 25 
хвилин — вчитель організовує роботу 
в асинхронному режимі, тобто офлайн, 
без комп’ютера. Учні можуть виконува-
ти вправи у робочому зошиті, працюва-
ти з текстом і завданнями у підручнику 
тощо

Важливо також, що не кожне навчаль-
не заняття обов’язково проводиться 
з використанням синхронного режи-
му взаємодії вчителя та учнів. Школа 
може скласти розклад занять, згідно 
з яким деякі заняття проходять лише 
асинхронно.

GEOnews

ДТЕК створює 
інвестиційний хаб 
у Великій Британії

Компанія ДТЕК планує експансію 
на європейські енергетичні ринки, 
нові проєкти ВДЕ за межами України, 
а також прагне створити екосистему 
для залучення інвестицій та іннова-
ційних технологій в нову енергетику 
нашої країни. 

Інвестиційний хаб відкритий для 
інвесторів, які бажають інвестувати в 
Україну розташовуватиметься в ділово-
му центрі міста. Хаб буде цікавим і для 
українських підприємців, що вірять в 
перспективність української енергетич-
ної галузі та потенціал України. 

«Ми створюємо хаб для залучення 
інвестицій у відновлювальні джерела 
енергії, системи накопичення енергії та 
енергетичних водневі проєкти», – по-
відомив генеральний директор ДТЕК 
Максим Тімченко.

Початок роботи інвестиційного хабу 
заплановано на кінець першого півріч-
чя 2021 року, після подолання пандемії. 
Операційну діяльність з залучення ін-
вестицій в Україну у Великій Британії 
буде здійснювати спеціально створена 
компанія DTEK International Ltd.

GEOnews 
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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)
__________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля 
Державне підприємство «ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО «ЗВІРІВСЬКЕ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові 

код ЄДРПОУ 05538158
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
45250, Волинська область, Ківерцівський район,

с. Звірів, вул. Мисливська, 12, тел. (097)384-29-50
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів шля-

хом проведення суцільних рубок головного користу-
вання та суцільних санітарних рубок. Заготівля дере-
вини здійснюється на підставі спеціального дозволу 

– лісорубного квитка.
Технічна альтернатива 1
Зрізування деревини здійснюється бензопилами, 

трелювання сортиментами за допомогою колісних трак-
торів із захватами з подальшим транспортуванням на 
склад та зберігання продукції.

Технічна альтернатива 2
Зрізування деревини бензопилами, трелювання 

сортиментами за допомогою гусеничних тракторів із 
захватами з подальшим транспортуванням на склад та 

зберігання продукції.
3. Місце провадження планованої діяльності, 

територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 1
Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-

нюється на території  лісового фонду Державне підпри-
ємство «Лісомисливське господарство «Звірівське», яке 
включає 2 структурні підрозділи (лісництва) – Звірів-
ське та Мощаницьке лісництво. Лісові масиви розташо-
вані в межах Ківерцівського району, Волинської області.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльності 
не розглядаються оскільки територія підприємства є 
визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний 
аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних 
факторів є можливість поповнення місцевого бюджету 
і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників.

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

Площа державного підприємства «Лісомисливське 
господарство «Звірівське» складає 8 233,6 га. На основі 
проекту організації та розвитку лісового господарства 
підприємства та зведеної відомості розрахункових лі-
сосік для постійних лісокористувачів розрахунок спе-
ціального використання лісових ресурсів проведено 
на 10 років.

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

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

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу роз-

робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».

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

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

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, 
затверджених Постановою КМ України від 27 липня 
1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, роз-
робки в першу чергу пошкоджених та всихаючих на-
саджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісо-
вої промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо без-
печного перебування працівників на лісосіках, наявно-
сті засобів індивідуального захисту, справних машин 
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня 

шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

ється технологічна карта розробки лісосіки, додатко-
вого еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих ре-
човин під час проведення технологічних операцій на лі-
сосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту 
та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників 
буде використовуватись привізна вода; поверхневі та 
підземні води при здійсненні планованої діяльності не 
використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час 
трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами –  зберігання відходів здійс-
нюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних 
норм; подальша утилізація проводиться на основі до-
говорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’яза-
ний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх об-
слуговування;

біорізноманіття – присутність людей та облад-
нання на технологічних майданчиках; 

навколишнє соціальне середовище – вплив на міс-
цеву економіку (забезпечення потреб населення, про-
мисловості, створення нових робочих місць, відраху-
вання податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних опе-
рацій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виді-
лення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована ді-
яльність не спричиняє порушення навколишнього тех-
ногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архі-
тектури, історії і культури, зон рекреації, культурного 
ландшафту та інших елементів техногенного середо-
вища в межах території здійснення планованої діяльно-
сті, будуть виконуватись вимоги законодавства України.

Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-
ності.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 
(усі суцільні та поступові рубки головного користування 
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
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звіту з оцінки впливу на довкілля 
Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-

ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 

на дати, що припадають на цей період, про що зазнача-
ється в оголошенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). 

Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

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

що видаються Волинським обласним управлінням лі-
сового та мисливського господарства 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністер-
ства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Департамент екологічної оцінки та контролю,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 
Департаменту екологічної оцінки та контролю

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

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

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб’єктом господарювання)
_______202010166764____

(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 обгово-

рення 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.

1. Планована діяльність
Державне підприємство «Чернігівський військо-

вий лісгосп» здійснює спеціальне використання лісо-
вих ресурсів в порядку проведення суцільних санітар-
них рубок.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території  лісового фонду Державного під-
приємства «Чернігівський військовий лісгосп» Майс-
терська лісогосподарська дільниця № 5. Лісові масиви 
розташовані в межах Чернігівської області.

Пошкоджені пожежею лісові масиви Майстерської 
лісогосподарської дільниці №5 ДП «Чернігівський вій-
ськовий лісгосп» складають 731,6 га. 

Суцільним санітарним рубкам на основі акту са-
нітарно-лісопатологічного обстеження підлягають ді-
лянки в кварталах 311, 343, 344, 369, 370, 388, 389, 409, 
430.

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Державне підприємство «Чернігівський 

військовий лісгосп»
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 24967505

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

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

15558, Чернігівська область, Чернігівський район, 
смт Гончарівське, вул. Лісова, 1, тел. (0462)935-325, 
(0462) 935-324 

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

номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-

сурсів України, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер 

телефону та контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Департамент екологічної оцінки та контролю, 

тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 
Департаменту екологічної оцінки та контролю

4 .  П р оц ед у р а  п ри й н я т тя  рі ш е н н я  п р о 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності буде Висновок з оцінки 
впливу на довкілля.  

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

що видається Міністерством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться – дату, 
час, місце та адресу проведення громадських слухань 
не визначено.

(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 ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
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силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю

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

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Ва-
силя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки 
та контролю, тел./факс(044) 206-31-40, (044) 206-31-50 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю

(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 інф ормація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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

- Гончарівська селищна рада, вулиця Танкистів, 11, 
смт. Гончарівське, Чернігівська область, 15558, години 
роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактні  особи: Півень Ніна Михайлівна, тел. 
(096)108-80-14

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

контактна особа)

Для термомодернізації
310 багатоквартирних будинків 

зарезервовані кошти 
в Фонді енергоефективності

Від 310 ОСББ прийняті заявки для 
участі у програмі «Енергодім». Для всіх 
цих багатоквартирних будинків вже за-
резервовані кошти у Фонді енергоефек-
тивності. Таким чином ОСББ зможуть 
відшкодувати до 70% витрат на заходи 
з термомодернізації.

 «Мешканці термомодернізованих 
багатоквартирних будинків зможуть 
зменшити свої видатки на тепло при-
наймні вдвічі. Щоб допомогти ОСББ 
зробити свої будинки енергоефектив-
ними, держава та європейські донори 
запровадили Програму «Енергодім». 
У Фонді енергоефективності для цих 
проєктів вже зарезервовано близько 
1,4 млрд грн. А потенційно отримати 

таку компенсацію наразі можуть пів-
тори тисячі ОСББ», – зазначає Міністр 
розвитку громад та територій Олексій 
Чернишов.

За програмою ОСББ можуть обрати 
один з двох пакетів термомодернізації. 
Пакет А «Легкий» складається з від-
носно недорогих заходів енергоефек-
тивності з високим рівнем окупності 
інвестицій (перш за все модернізація 
інженерних систем будинку: встанов-
лення лічильника теплової енергії, вста-
новлення індивідуального теплового 
пункту, заміна котла, теплоізоляція або 
заміна трубопроводів тощо).

Пакет Б «Комплексний» включає в 
себе всі заходи Пакета А (якщо вони 
не були впроваджені раніше), а також 
утеплення стін, даху, горища, підвалу, 
заміна або ремонт зовнішніх дверей, 
вікон та балконів у місцях загального 

користування.
Наразі за обома пакетами ОСББ мо-

жуть отримувати поетапне фінансуван-
ня від Фонду. Середня вартість проєкту 
«Легкий» складає 1,6 млн грн, а проєкту 
«Комплексний» – 8,3 млн грн.

Максимальний строк, коли ОСББ 
може отримати всі транші від Фонду 
енергоефективності, складає 12 місяців 
для проєкту «Легкий» та 24 місяці для 
проєкту «Комплексний».

Фонд енергоефективності відшкодо-
вує ОСББ 40% вартості робіт та мате-
ріалів для пакету А та 50% – для паке-
ту Б. Крім того, для перших 500 ОСББ, 
які візьмуть участь у програмі Фонду, 
відшкодовуються додаткові 20%. Тобто 
максимальний відсоток відшкодування 
для перших 500 ОСББ складає 70% від 
загальної суми проєкту.

GEOnews

Total отримала дозвіл на розвідку 
і видобуток на шельфі Єгипту
Міжнародний консорціум на чолі 

з французькою нафтогазовидобув-
ною компанією Total (четверта у світі 
за об`ємом видобутку) і єгипетською 
державною холдинговою компанією 
Natural Gas Holding (EGAS), що займа-
ється зокрема видачею ліцензій на до-
слідження та видобуток газу в Єгипті, 
підписав угоду про розвідку і видобу-
ток на шельфі Північного Рас-Канаїса 
в басейні Геродота на шельфі Єгипту в 
Середземному морі. 

Цей блок площею 4 550 км2 простя-
гається на 5-150 кілометрів від берега з 
глибиною води 50-3200 метрів. Басейн 

Геродота є маловивченою територією, і 
угода включає в себе сейсмічну 3D-роз-
відку протягом перших 3 років.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

SOCAR Turkey оприлюднила 
терміни підписання грантової 
угоди за проєктом NEFERTITI
SOCAR Turkey надає великого зна-

чення дослідженням, розробкам та ін-
новаціям, які є рушійною силою сталого 
зростання, повідомляє Trend, посилаю-
чись на слова генерального директора 
компанії SOCAR Turkey Research and 
Development (R & D) and Innovation Co. 
Білала Гулієва.

«Проєкт NEFERTITI, який передбачає 
виробництво хімічних речовин, таких 
як етанол / ізопропанол, з вуглекислого 
газу з використанням сонячної енергії» 

- сказав він.
Гулієв зазначив, що цей проєкт доз-

волить перетворювати вуглекислий газ 
і воду на хімічні речовини: «Реалізуючи 
цей проєкт, ми прагнемо розширити 
наш досвід в диверсифікації викори-
стання поновлюваних джерел енергії». 

Він зазначив, що NEFERTITI стане 
одним з проєктів, що фінансуються в 
рамках програми Horizon 2020 Євро-
пейської комісії. 

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)
__________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові 

код ЄДРПОУ 00991433
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюю-
чому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. 
Олени Пчілки, буд. 15, тел. +380674321720.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом 

проведення суцільних рубок головного користування. 
Заготівля деревини здійснюється в межах розрахунко-
вої лісосіки, фонду рубок головного користування, та 
рубок формування та оздоровлення лісів, на підставі 
спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Технічна альтернатива 1
Зрізування деревини здійснюється бензопилами, 

трелювання сортиментами за допомогою колісних трак-
торів із захватами з подальшим транспортуванням на 
склад та зберігання продукції.

Технічна альтернатива 2
Зрізування деревини бензопилами, трелювання 

сортиментами за допомогою гусеничних тракторів із 
захватами з подальшим транспортуванням на склад та 

зберігання продукції. 

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Державного під-
приємства «Могилів-Подільське лісове господарство». 
Лісгосп розташований в південно-західній частині Ві-
нницької області на території Могилів-Подільського, 
Мурованокуриловецького, Шаргородського, Чернівець-
кого, Ямпільського, Томашпільського і Барського адмі-
ністративних районів. Територія лісгоспу відноситься 
до зони Лісостепу і входить до складу Придністров-
сько-Подільського округу.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи планованої діяльності 
не розглядаються оскільки територія підприємства є 
визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний 
аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних 
факторів є можливість поповнення місцевого бюджету 
і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників.

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

Площа ДП «Могилів-Подільське лісове господар-
ство» складає 32144 га. На основі проекту організації та 
розвитку лісового господарства підприємства та зведе-
ної відомості розрахункових лісосік для постійних лі-
сокористувачів розрахунок спеціального використання 
лісових ресурсів проведено на 1 рік.

Щорічний обсяг лісокористування рубки голов-
ного користування на площі 147,5 га з запасом ліквід-
ної деревини 36,69  тис.м3, а саме:

- у рекреаційно-оздоровчих лісах на площі 3,1 га 
з запасом ліквідної деревини 0,55 тис.м3;

- у захисних лісах на площі 7,1 га з запасом з запа-
сом ліквідної деревини 1,70 тис.м3;

- у експлуатаційних лісах на площі 137,3 га з запа-
сом ліквідної деревини 34,44 тис.м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу роз-

робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».

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

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, 
затверджених Постановою КМ України від 26 жовтня 
2016 р. № 756, щодо збереження біорізноманіття, роз-
робки в першу чергу пошкоджених та всихаючих на-
саджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісо-
вої промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо без-
печного перебування працівників на лісосіках, наявно-
сті засобів індивідуального захисту, справних машин 
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.
щодо територіальної альтернативи 1
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) врахову-

вати вимоги «Правил рубок головного користування» 
та вимоги до здійснення санітарних рубок визначені 
Санітарними правилами в лісах України, затвердже-
ними постановою Кабінету Міністрів України від 27 
липня 1995 р. № 555, щодо розміщення лісосік, дотри-
мання термінів примикання, допустимих площ хвойних 
та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі 
спеціального дозволу - лісорубного квитка.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.

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

щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

ється технологічна карта розробки лісосіки, додатко-
вого еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.

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

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

- повітряне середовище – викиди забруднюючих ре-
човин під час проведення технологічних операцій на лі-
сосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту 
та їх обслуговування;

- водне середовище – на питні потреби працівників 
буде використовуватись привізна вода; поверхневі та 
підземні води при здійсненні планованої діяльності не 
використовуються;

- ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під 

час вивезення деревини;
- поводження з відходами – зберігання відходів здійс-

нюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних 
норм; подальша утилізація проводиться на основі до-
говорів із спеціалізованим організаціям;

- шумове забруднення – відбувається вплив, пов’я-
заний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх 
обслуговування;

- природно-заповідний фонд – рубки головного ко-
ристування на територіях об’єктів природно-заповід-
ного фонду не передбачаються;

- біорізноманіття – присутність людей та облад-
нання на технологічних майданчиках; 

- навколишнє соціальне середовище – вплив на міс-
цеву економіку (забезпечення потреб населення, про-
мисловості, створення нових робочих місць, відраху-
вання податків до місцевого бюджету); 

- клімат і мікроклімат – процес технологічних опе-
рацій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виді-
лення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-

ності.

щодо територіальної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля: навколишнє техногенне 
середовище – у разі виявлення пам’яток архітектури, іс-
торії і культури, зон рекреації, культурного ландшафту 
та інших елементів техногенного середовища в межах 
території здійснення планованої діяльності, будуть ви-
конуватись вимоги законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

Перша категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 п. 21 (усі 
суцільні та поступові рубки головного користування 
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля
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ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; 

– проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідом-
лено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 

на дати, що припадають на цей період, про що зазнача-
ється в оголошенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх от-
римання). Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки. 

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

що видається Вінницьким обласним управлінням лісо-
вого та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю

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

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

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб’єктом господарювання)
_______20209116562____

(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 обгово-
рення 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.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у видобуванні ко-

рисних копалин – будівельних пісків на Деснянсько-
му-верхньому родовищі, що знаходиться у відкладах 
русла р. Десна на відстані 1,5 км на південь від адмі-
ністративного центру с. Новосілки. Адміністративно 
площа родовища знаходиться на межі Броварського та 
Вишгородського районів Київської області.

Площа родовища складає 80,8 га.
Запаси піску згідно протоколу ДКЗ України від 

09.03.2020 року № 5081 за категоріями С1+С2 в межах 
дозволеної ділянки підраховані у кількості 1948,7 тис. м3, 
запаси в межах ділянки дорозвідки С1 – 777,2 тис. м3.

Разом балансові запаси пісків складають – 
2725,9 тис. м3.

Розробка родовища передбачається протягом 18,7 
років з річною середньою продуктивністю 145,88 тис. м3.

Деснянське-верхнє родовище пісків характеризу-
ється сприятливими гідрологічними, гідрогеологіч-
ними та інженерно-геологічними умовами щодо його 
розробки.

Корисна копалина родовища – піски, представлена 
русловими фраціями, які повністю обводнені. 

Розробка родовища буде здійснюватися гідромеха-
нізованим способом плавучим земснарядом з погрузкою 
на баржі та прямим намивом на карти намиву. Добувні 
роботи будуть провадитись одним видобувним усту-
пом. Транспортування видобутих пісків буде здійснюва-
тися водним шляхом та автотранспортом з карт намиву.

Розкривні породи на ділянці відсутні.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОБІ»,
Код згідно з ЄДРПОУ 16476986
Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, 

вул. Електриків, буд. 4
Контактний номер телефону: (044) 483-05-05
E-mail: prijomn @sobi.kiev.ua
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 
ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли 
виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи 

або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення. 

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, 

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-40, 

Контактна особа: директор Департаменту екологіч-
ної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4 .  П р оц ед у р а  п ри й н я т тя  рі ш е н н я  п р о 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде Спеціальний 
дозвіл на право користування надрами (видобування 
корисних копалин – піску), що видається Державною 
службою геології та надр України.

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

його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (вказується у шапці оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, що передається 
для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із занесенням до прото-
колу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період

Громадські слухання (перші) відбудуться 
________________________________________

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

______________________________________
(вказати 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 ре-
сурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля

тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua 
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, ди-

ректор Департаменту екологічної оцінки та контролю
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна 

особа)(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля

тел. (044) 206-31-40, e-mail: OVD@mepr.gov.ua 
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, ди-

ректор Департаменту екологічної оцінки та контролю

 найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна 
особа)(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та 

контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8.  Наявна екологічна інф ормація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, повідомлення про плановану діяльність, яка під-
лягає оцінці впливу на довкілля.

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

- в робочий час з 18.01.2021 року 
за адресою: 07415, Київська область, Броварський 

район, с. Зазим’є, вул. Широка, 6 в приміщені Зазимської 
сільської об’єднаної територіальної громади, контак-
тна особа Бондаренко Олег Вікторович тел. 0459429281;

за адресою: 07300, Київська область, Вишгород-
ський район, м. Вишгород, пл. Шевченка 1, в приміщені 
Вишгородської районної ради, контактна особа Мака-
ренко Галина Захарівна тел. 04596-22122
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Названі терміни виснаження 
рудних запасів Ірану

Поточних рудних запасів Ірану 
вистачить максимум на наступні 
14 років.

За словами голови гірничо-інже-
нерної організації Ірану (IMEO) Таги 
Набеї, якщо Іран використовувати-
ме свої мінеральні ресурси відповід-
но до світових стандартів, це може 
принести в кілька разів більше до-
ходів, ніж від нафти. Набеї зазначив, 
що даний сектор можна розвинути 
завдяки інвестиціям. 

Відзначимо, що наразі рудні запа-
си Ірану складають приблизно 50 
мільярдів тонн. У поточному іран-
ському році (з 20 березня 2020 року 
по 21 березня 2021 року) планується 
збільшити цей запас на 20 % до 60 
млрд тонн.

У минулому році (з 21 березня 
2019 року по 20 березня 2020 року) 
в Ірані було видобуто 410 млн тонн 
рудних копалин. В цьому році да-
ний показник збільшиться на 25 %. 
Зростання буде досягнуто в основ-
ному за рахунок залізної руди, міді, 
сталі, свинцю, цинку і золота.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Nippon Steel подолає 
перешкоди на шляху 

декарбонізації
Компанія Nippon Steel, найбіль-

ший виробник сталі в Японії, буде 
прагнути замінити вугільні печі 
водневою технологією, оскільки 
переслідує свою мету - декарбоні-
зацію виробництва сталі. Про це в 
інтерв’ю розповів президент компа-
нії Ейдзі Хашимото.

Nippon Steel прагне скоротити 
кількість вуглекислого газу, що ви-
кидається в процесі виробництва 
чавуну, до нуля до 2050 року. До 
березня компанія складе серед-
ньострокові і довгострокові плани 
управління, заглядаючи в майбут-
нє на 5 років та 10 років. У планах 
також будуть екологічні заходи для 
досягнення нульових викидів.

Сталеливарна промисловість Япо-
нії першою в світі почала проводити 
дослідження використання водню 
для виробництва заліза. Проте, 
галузь поставила за мету досягти 
нульових викидів до 2100 року і не 
дотримувалася передумови про те, 
що економіка і все суспільство праг-
нуть стати вуглецево-нейтральними 
до 2050 року. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Суд відмовив у забороні на 
оренду ділянок заповідника 
Аляски для нафтогазового 

видобутку
Позов було подано в серпні 2020. 

У числі відповідачів зазначено Мі-
ністерство внутрішніх справ (МВС) 
США. Мова в поданому позові йде 
про один із заповідників на узбе-
режжі моря Бофорта. Відомство 
раніше заявляло, що планує виста-
вити на конкурс ряд ділянок з метою 
видобутку там нафти і газу енерге-
тичними компаніями.

Суддя Шерон Глісон відмовилася 
задовольнити клопотання про ви-
несення відповідної заборони на час 
розгляду. Як вона вважала, позивачі 
не змогли переконливо довести, що 
«буде завдано непоправної шкоди» 
довкіллю, якщо не накласти зазна-
чену заборону негайно. Разом з тим 
Глісон поки не винесла остаточного 
рішення в даному розгляді.

Діюча адміністрація Дональда 
Трампа розраховувала здати зазна-
чені ділянки в оренду до зміни пре-
зидента США. 

Видобуток енергоресурсів в цьо-
му районі Конгрес США дозволив 
у 2017 році.

Віра Жулєбіна, іноземні видання
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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)

__________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля 
Державне підприємство «Страдчівський 

навчально-виробничий лісокомбінат»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові 
код ЄДРПОУ 02070602

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової 

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

інформує про намір провадити плановану діяльність 
та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
81070, Львівська обл., Яворівський р-н,
смт. Івано-Франкове, вул. Міцкевича, 15,
тел. (032-59) 3-33-31

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

номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів в по-

рядку проведення рубок головного користування та 
рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля де-
ревини здійснюється на підставі спеціального дозволу 

– лісорубного квитка.
Технічна альтернатива 1
Зрізування деревини бензопилами, трелювання за 

допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим 
транспортуванням у склад для зберігання продукції.

Технічна альтернатива 2
Зрізування деревини бензопилами, чокерне тре-

лювання деревини хлистами за допомогою гусеничних 
тракторів до складу зберігання продукції.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Державного під-
приємство «Страдчівський навчально-виробничий 
лісокомбінат», яке включає 3 структурні підрозділи – 
Великопільське, Лелехівське та Страдчівське лісництва. 
Лісові масиви розташовані в межах Яворівського адмі-
ністративного району Львівської області.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи планованої діяльності 
не розглядаються оскільки територія підприємства є 
визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний 
аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних 
факторів є можливість поповнення місцевого бюджету 
і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації 
в районі, забезпечення сировиною галузь будівництва, 
зайнятості місцевого населення та працівників.

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

Площа Державного підприємство «Страдчівський 
навчально-виробничий лісокомбінат» складає 6742,0 
га. На основі проекту організації та розвитку лісового 
господарства підприємства та зведеної відомості роз-
рахункових лісосік для постійних лісокористувачів роз-
рахунок спеціального використання лісових ресурсів 
наведено на 10 років. 

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 13,37 тис. м³ на площі 55,1 га, в тому числі 
рекреаційно-оздоровчі ліси – 13,37 тис. м³ на площі 
55,1 га.

Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок ста-
новить 0,12 тис. м³ на площі 1,2 га, в тому числі рекре-
аційно-оздоровчі – 0,12 тис. м³ на площі 1,2 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу роз-

робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».

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

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

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, 
затверджених Постановою КМ України від 27 липня 
1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, роз-
робки в першу чергу пошкоджених та всихаючих на-
саджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства та лісо-
вої промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо без-
печного перебування працівників на лісосіках, наявно-
сті засобів індивідуального захисту, справних машин 
та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня 

шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

ється технологічна карта розробки лісосіки, додатко-
вого еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

повітряне середовище – викиди забруднюючих ре-
човин під час проведення технологічних операцій на лі-
сосіках, під час роботи двигунів техніки і транспорту 
та їх обслуговування;

водне середовище – на питні потреби працівників 
буде використовуватись привізна вода; поверхневі та 
підземні води при здійсненні планованої діяльності не 
використовуються;

ґрунти – пошкодження ґрунтового покриву під час 
трелювання та вивезення деревини;

поводження з відходами –  зберігання відходів здійс-
нюється згідно існуючих санітарно-епідеміологічних 
норм; подальша утилізація проводиться на основі до-
говорів із спеціалізованим організаціям;

шумове забруднення – відбувається вплив, пов’яза-
ний з роботою двигунів техніки і транспорту та їх об-
слуговування;

біорізноманіття – присутність людей та облад-
нання на технологічних майданчиках; 

навколишнє соціальне середовище – вплив на міс-
цеву економіку (забезпечення потреб населення, про-
мисловості, створення нових робочих місць, відраху-
вання податків до місцевого бюджету); 

клімат і мікроклімат – процес технологічних опе-
рацій на лісосіках не є діяльністю, що має значні виді-
лення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин;

навколишнє техногенне середовище – планована ді-
яльність не спричиняє порушення навколишнього тех-
ногенного середовища. У разі виявлення пам’яток архі-
тектури, історії і культури, зон рекреації, культурного 
ландшафту та інших елементів техногенного середо-
вища в межах території здійснення планованої діяльно-
сті, будуть виконуватись вимоги законодавства України.

Аналогічні обраному варіанту планованої діяль-
ності.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля») 

Перша категорія видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 
(усі суцільні та поступові рубки головного користування 
та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
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Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-

ції інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у 
відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського об-
говорення, під час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, за-
значеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. 

Детальніше про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідом-
лено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 

громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що зазнача-
ється в оголошенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має право надати упов-
новаженому органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх от-
римання). Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

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

що видаються Львівським обласним управлінням лісо-
вого та мисливського господарства

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-

нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністер-
ства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Департамент екологічної оцінки та контролю, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, ди-
ректор Департаменту екологічної оцінки та контролю

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та контактна особа)
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Китай прискорює проєкти 
з видобутку залізної руди в 

Австралії та Африці
За повідомленням Mining weekly, Ки-

тай планує побудувати до 2025 року як 
мінімум два «глобально значущих за-
кордонних залізорудних рудника» для 
збільшення пропозиції.

Відповідно до п’ятирічного плану для 
сталеливарного сектора, опубліковано-
го MIIT, до 2025 року частка китайських 
компаній в зарубіжних рудниках по-
винна становити понад 20 % імпорту 
залізної руди. П’ятирічний план чека-
тиме відгуків громадськості до 31 січня. 
Він також передбачає збільшення по-
ставок інших сталеплавильних ресур-
сів, таких як хром і марганець.

Китай - найбільший виробник сталі 
в світі. Наразі країна залежить від ім-
порту майже 80 % залізної руди. Однак 
немає впевненості в тому, скільки з них 
припадає на закордонні шахти, в яких 
країна володіє частками.

MIIT заявило: «Китай прискорить 
будівництво великих залізорудних 
проєктів в Західній Африці і Західній 
Австралії».

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Австралійська Ramelius 
Resources перевиконала план 

видобутку золота
Західноавстралійська компанія 

Ramelius Resources, що займається пе-
реважно видобутком золота, заявила 
про перевищення виробничого орі-
єнтира на останній квартал минулого 
2020 року. За цей час було вироблено 
72,896 тисяч унцій золота при діапазоні 
орієнтира 67-72 тисяч унцій. 

На Mount Magnet і Vivien виробниц-
тво золота склало 43,055 тисяч унцій, 
а на комплексі Edna May і родовищі 
Marda - 29,841 тисяч унцій.

Також у матеріалі MetalTorg відзна-
чається, що компанії вдалося знизити 
заборгованість за підсумками IV квар-
талу, вийшовши на обсяги запасів го-
тівки на рівні 213,4 млн австралійських 
доларів (в порівнянні з 205,7 мільйонів 
австралійських доларів станом на кі-
нець III кварталу 2020 року).

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Albemarle подвоїть
виробничу потужність літієвого

проєкту в Неваді
Як повідомляє Dow Jones, американ-

ська компанія Albemarle, що є найпо-
тужнішим виробником літію для елек-
троавтомобілів, має у планах подвоїти 

виробництво літію на своїх розробках 
в Неваді. Аналітики та ЗМІ вважають, 
що такий крок компанії може послугу-
вати знаком позитивного зрушення в 
секторі виробників електроавтомобілів. 
У компанії заявили, що споживачі літію 
в сегменті електротранспорту прагнуть 
«регіоналізувати свої ланцюжки поста-
вок для більшої надійності і стійкості 
бізнесу».

До 2025 року компанія Albemarle має 
намір вкласти від $ 30 до $ 50 мільйонів 
у проєкт у Неваді.

Також компанія інвестує в літієві 
проєкти в Чилі і Австралії. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання

У Кувейті відкрито три нових 
родовища нафти і газу

У Кувейті відкрито три нових родо-
вища нафти і газу, одне з яких розта-
шоване поруч з гігантським родовищем 
Бурган. Про це повідомляє Investing.
com, посилаючись на місцеві джерела.

Державна компанія Kuwait Oil Co. 
виявила нафтове родовище Хома, роз-
ташоване на північному заході країни, 
площею понад 70 км2, з дебітом 1452 б/д 
легкої нафти, заявив міністр нафти 
 Мохаммед аль-Фарес.

Друге відкриття на родовищі Аль-Ка-
шанія, розташованому на півночі Ку-
вейту, недалеко від родовищ Равдатейн 
і Аль-Сабрі, принесло 1 819 б /д легкої 
нафти (в’язкість по API 49 градусів) 
і 2,78 млн куб. футів попутного газу 
на добу (79 тис. куб. м на добу).

Також було виявлено звичайну нафту 
на північ від Бургана. Дебет - 2000 б/д.

За словами міністра, Kuwait Oil Co 
планує інтенсифікувати бурові роботи 
на нових родовищах з метою збільшен-
ня видобутку.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Азербайджан вивчатиме 
можливості використання 

геотермальної енергії
Як повідомляє Trend News Agency з 

посиланням на міністерство енергети-
ки Азербайджану, найближчим часом в 
країні почнеться вивчення можливості 
використання потенціалу геотермаль-
них джерел для отримання енергії.

Як зазначили у відомстві, запаси тер-
мальної води в Кельбаджарському ра-
йоні становлять 3,093 тисячі кубічних 
метрів, а в Шуші - 412 кубічних метрів 
на добу.

Відзначають, що за перші 11 місяців 
2020 року в Азербайджані було вироб-

лено 22,97 мільйона кіловат-годин 
електроенергії, що на 4,8 % більше за 
показник січня-листопада 2019 року.

З них 985,8 мільйонів кіловат-годин 
припадають на частку гідроелектро-
станцій, що на 32,3 відсотка менше 
показника січня-листопада 2019 року. 
21,1 мільярда кіловат-годин зроблені 
тепловими електростанціями, що на 8 
відсотків більше показника перших 11 
місяців 2019 року.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Саудівська Аравія
скоротить видобуток нафти 
Добровільне скорочення видобутку 

продиктовано необхідністю підтримки 
як економіки Саудівській Аравії, так і 
ринку в цілому, заявив після засідан-
ня ОПЕК + міністр енергетики країни, 
принц Абдулазіз бен Салман.

«Крім того, що ми добровільно ско-
ротимо видобуток на 1 млн б/д, деякі 
також добровільно збираються знизити 
видобуток на 425 тис. б/д в лютому і 
березні. При цьому збільшення видо-
бутку в ці місяці складе лише 75 тис б/д. 
Таким чином, сумарне зниження ви-
добутку ОПЕК + складе 1,425 млн б/д 
плюс компенсації від країн-боржників. 
Тепер видобуток нафти в Саудівській 
Аравії складатиме близько 8,125 млн б/с, 
починаючи з 1 лютого і до кінця берез-
ня», - сказав міністр.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Скраплений газ менше 
забруднює довкілля,

ніж бензин та ДП
Кількість забруднюючих речовин, що 

викидаються транспортними засобами 
в атмосферу, з 1993 року збільшилася 
вдвічі. 

Розрахунки показують, що при спа-
люванні однакової кількості бензину 
і дизельного палива кількість забруд-
нюючих речовин, що викидаються в 
атмосферу в дизельному паливі у ба-
гато разів вище. Якщо при спалюванні 
однієї тонни бензину при експлуатації 
автотранспорту в повітря викидаються 
20 кг оксиду азоту, 1,6 кг діоксиду сірки, 
34 кг вуглеводнів, 2 кг твердих частинок, 
1,4 кг альдегідів, то при спалюванні од-
нієї тонни дизельного палива в повітря 
викидаються 33 кг оксиду азоту, 6 кг 
діоксиду сірки, 20 кг вуглеводнів, 16 кг 
твердих частинок (сажа, структура), 
6 кг альдегідів (органічних кислот).

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань
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Що робити, коли до документа 

державного планування,
який вже має СЕО,

вносяться незначні зміни?
Міндовкілля затвердило чіткі крите-

рії, на підставі яких прийматиметься 
рішення. Адже до цього часу всі такі 
зміни проходили процедуру стратегіч-
ної екологічної оцінки.

У чинному законодавстві передбачено, 
що відповідне рішення має прийматися 
на підставі критеріїв визначення наслід-
ків для довкілля і здоров’я громадян. 
Проте досі критерії не були затверджені.

Наразі ситуацію виправлено. На ви-
конання частин сьомої і восьмої статті 
10 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», Міндовкілля за-
твердило критерії визначення наслідків 
для довкілля і здоров’я громадян. Від-
повідний наказ відомства від 28.10.2020 
№ 213 зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 4 січня цього року за 
№ 9/35631. Тож протягом 10 днів норма-
тивно-правовий акт буде опублікований 
та набере чинності.

Затверджені критерії будуть єдини-
ми для використання як замовниками 
СЕО, так і уповноваженим органом 
при прийнятті рішення про необхід-
ність здійснення СЕО у разі внесення 
незначних змін до документа державно-
го планування щодо якого така оцінка 
вже проводилась.

GEOnews

Підтримка США важлива 
для прискорення реформ 

в енергетичному секторі та 
зміцнення енергетичної безпеки 

України - Юрій Вітренко
В.о. Міністра енергетики України 

Юрій Вітренко провів онлайн-зустріч 
із Тимчасово повіреною у справах США 
в Україні Крістіною Квін. У зустрічі та-
кож  взяв участь заступник Міністра з 
питань європейської інтеграції Ярослав 
Демченков. 

Обговорили виклики та перспективи  
розвитку енергетичного сектору Укра-
їни та розширення українсько-амери-
канського енергетичного партнерства. 

Юрій Вітренко розповів про його 
плани реформ в енергетичній галузі та 
варіанти  подолання боргової кризи, у 
тому числі перед Енергоатомом та ви-
робниками електроенергії з ВДЕ.

Також окреслив низку питань, які 
потребують системного вирішення,  та 
кроки щодо подальшого реформуван-
ня енергетичного ринку. Зокрема, це  
створення дієвого механізму захисту 
«вразливих споживачів» (населення) на 
ринках газу та електроенергії.

Сторони засвідчили наміри щодо по-
дальшого співробітництва, зокрема в 
рамках USAID  Проєкту енергетичної 
безпеки.
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УкрГазВидобування закупить 
комплекс обладнання для УПВВ 
на Хрестищенському родовищі
АТ «УкрГазВидобування» (УГВ) ого-

лосило тендер на закупівлю комплексу 
обладнання для установки поглибле-
ного вилучення вуглеводнів (УПВВ) на 
Хрестищенській дотискувальній ком-
пресорній станції. Очікувана вартість 
послуги - $ 145,72 мільйонів (з ПДВ) 
(приблизно 4,08 мільярдів гривень). По-
відомлення про це з’явилося на порталі 
Prozorro.

Кінцевий термін подачі пропозицій на 
участь у тендері – 1 березня поточного 
2021 року. Термін поставки обладнання 

- до 31 грудня 2024 року.
На Хрестищенському родовищі пла-

нується будівництво УПВВ (установки 
поглибленого вилучення вуглеводнів), 
що призначена для поглибленої підго-
товки та переробки природного газу для 
отримання, зберігання та відвантажен-
ня додаткової товарної продукції, такої 
як: газ нафтовий скраплений (ГНС) та 
конденсат газовий стабільний (С5+).

GEOnews

Endeavour Silver вийшла 
на рекордний показник 

виробництва срібла за 2 роки
Компанія Endeavour Silver повідоми-

ла про отримання найзначніших квар-
тальних показників за останні 2 роки 
на мексиканських рудниках Guanacevi, 
Bolañitos і El Compas. За підсумками IV 
кварталу 2020 року компанія виробила 
1 млн 117,289 тисяч унцій срібла і 12,568 
тисяч унцій золота (2,1 млн унцій сріб-
ного еквіваленту, що на 25 % більше, ніж 
в останньому кварталі 2019 року). 

Також Endeavour Silver заявила, що 
виконала початковий річний план, не-
зважаючи на розпорядження уряду при-

зупинити на 2 місяці роботу рудників 
через пандемію коронавірусу. Компанія 
відкликала виробничий орієнтир на 
2020 рік на початку квітня і вирішила 
не оновлювати його пізніше, коли від-
новила виробництво в кінці травня.

За підсумками 2020 фінансового року 
виробництво срібла компанії склало 
3 млн 513,767 тисяч унцій, а золота - 
37,139 тисяч унцій.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

Lucara Diamond продовжила 
ліцензію на видобуток алмазів на 

руднику Karowe на 25 років
Компанія Lucara Diamond продовжи-

ла свою ліцензію на видобуток алмазів 
на руднику Karowe, що в Ботсвані, тер-
міном на 25 років, забезпечивши собі 
право на видобуток до 2046 року, що 
знаменує собою важливий крок у пла-
ні отримання офіційного дозволу на 
проєкт розширення рудника шляхом 
переходу на підземний видобуток. Про 
це повідомляє Rough & Polished. 

Проєкт підземного розширення руд-
ника Karowe, здійснення якого просува-
лося в 2020 році в рамках переглянутого 
бюджету компанії, був зосереджений 
на критичних за вибором часу елемен-
тах, детальному проєктуванні і дизайні, 
а також на обмежених за масштабом 
земляних роботах і геотехнічних дослі-
дженнях.

Передбачувана вартість програми під-
земного розширення рудника становить 
514 млн доларів, а розробка - п’ять ро-
ків; при цьому очікується, що першу 
підземну руду буде здобуто в 2026 році.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Загроз для транзиту газу до 
Європи немає

Міненерго буде розбиратися в причи-
нах вибуху, який стався 9 січня на га-
зопроводі «Уренгой- Помари -Ужгород» 
поблизу Лубен на Полтавщині, також 
пропонувати заходи, які б мінімізува-
ли ризик виникнення таких ситуацій у 
майбутньому.

Наразі Міненерго зазначає, що, за 
отриманими даними, загроз для тран-
зиту газу до Європи немає і Україна, та-
ким чином, зберігає статус надійного 
транзитера газу.
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