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Верховна Рада прийняла 
у першому читанні закон, 

який врегулює господарську 
діяльність з озоноруйнівними 

речовинами
Верховна Рада України прийняла в 

першому читанні проєкт Закону Украї-
ни «Про внесення змін до статті 16 Зако-
ну України «Про охорону атмосферного 
повітря»№4259.

Цей законопроєкт має забезпечити:
– гармонізацію українського законо-

давства з сучасними та європейськими 
нормами;

– виконати зобов’язання в рамках 
Монреальського протоколу про речо-
вини, що руйнують озоновий шар.

«Україна поступово виконує міжна-
родні зобов’язання у сфері охорони 
озонового шару та запобігання змінам 
клімату. І цей документ дозволить за-
безпечити поступове скорочення та, у 
подальшому, припинення споживання 
речовин, що накопичуються в атмос-
ферному повітрі та призводять до зміни 
температурних режимів, погіршення 
стану водойм, ґрунтів та якості життя 
українців», - наголосив заступник Міні-
стра Роман Шахматенко, представляючи 
законопроєкт у Верховній Раді.

Ще у грудні 2019 року Верховна Рада 
України схвалила Закон №376-IX, який 
вперше врегулював правовідносини у 
сфері поводження з озоноруйнівними 
речовинами та товарами, що їх містять.

GEOnews

Міненерго та JRC провели 
спільний тренінг з реагування на 

кризові ситуації на ринку газу
Міністерство енергетики та спільний 

дослідницький центр Генерального ди-
ректорату Європейської Комісії (JRC) 
провели тренінг для розробки спільних 
механізмів і обміну знаннями про ринок 
природного газу і газову інфраструкту-
ру України.

Під час навчань було оцінено стандар-
ти поведінки та проаналізовано сценарії 
ризиків у разі настання кризової ситуа-
ції на ринку природного газу в Одеській 
області.

Окремо увагу приділили питанням 
кібербезпеки у подоланні кризових си-

туацій.
 «Кібербезпека є невід’ємною скла-

довою безпеки постачання. В умовах 
віддаленої роботи, яка вже стала уста-
леною практикою у більшості компаній 
та установ, координація міжнародної 
діяльності у випадку аварій, керуван-
ня технологічними системами відбу-
вається через інтернет, за допомогою 
інтернет-протоколів передачі даних. До-
статньо надійний рівень кібербезпеки 
дозволить значно автоматизувати про-
цеси», - зазначив заступник Міністра 
цифровізації Євген Владіміров.

GEOnews

Геоінформ здійснив перерахунок 
координат спецдозволів в 

систему WGS-84 
ДНВП «Геоінформ України» здійснив 

ітераційний перерахунок кутових точок 
ділянок надр на які надано спеціальні 
дозволи в систему координат WGS-84. 
Про це повідомляється на офіційному 
сайті Державної служби геології та надр 
України.

Ліцензії із переведеними координата-
ми розмістили в базі спеціальних доз-
волів, що веде Підприємство. 

«Ми виконали перерахунок за допомо-
гою ліцензованого програмного комп-
лексу ArcGis, методом, що описаний в 
Інструкції з перерахунку географічних 
координат в матеріалах і документах 
геологічної галузі між системами ко-
ординат Pulkovo42 та WGS84», — по-
відомив директор ДНВП «Геоінформ» 
Сергій Примушко. Він повідомив, що 
наразі в базі спеціальних дозволів, ко-
ординати ділянок розміщені в двох си-
стемах Pulkovo42 та WGS84 та протягом 
перехідного періоду (2 роки) будуть ви-
користовуватися паралельно.

GEOnews

Європейський Парламент 
визнав децентралізацію однією з 
найуспішніших реформ в Україні

Європейський Парламент більшістю 
голосів схвалив Доповідь щодо імпле-
ментації Україною Угоди про асоціацію 
з ЄС. У документі йдеться про досягну-
тий прогрес у сфері реформ та виконан-
ні Угоди, а також надаються рекоменда-

ції щодо подальших напрямів співпраці. 
Окремо наголошено на ефективності 

впровадження реформи децентраліза-
ції, яку Євросоюз визначає як одну з 
найуспішніших в Україні та закликає 
завершити її шляхом широкого відри-
того діалогу між органами центральної 
та місцевої влади.

Також планується зміцнити співро-
бітництво між Україною та ЄС у сферах 
цифровізації, зміни клімату, гендерної 
політики  та впровадженні ініціативи 
«Європейський зелений курс» до якої 
активно долучається і Мінрегіон. Зо-
крема, за напрямом підвищення  енер-
гоефективності будівель, розбудови 
ефективного тепло- та водопостачан-
ня, впровадження ресурсоефективного 
будівництва, управління побутовими 
відходами та трансформації вугільних 
регіонів.

GEOnews

Група Нафтогаз інвестує у 
будівництво найбільшого в 

Україні LPG заводу 
Дивізіон Нафтогаз Нафта побудує 

установку поглибленого вилучення 
вуглеводнів на Хрестищенському від-
діленні з переробки газу поблизу дожи-
мної компресорної станції у Харківській 
області. 

УПГГК дивізіону Нафтогаз Нафта з 
30 грудня 2020 року до 1 березня 2021 
року збирає тендерні пропозиції для 
закупівлі установки поглибленого вилу-
чення вуглеводнів. Очікувана вартість 
закупівлі — $145,7 млн. Переможець 
аукціону має забезпечити виробництво 
установки, поставку до місця розта-
шування заводу у Харківській області, 
надати послуги із шеф-нагляду за бу-
дівництвом та монтажем обладнання, 
здійснити нагляд за пуско-налагоджу-
вальними роботами, провести запуск 
заводу та навчання персоналу.

«Будівництво Хрестищенського заво-
ду з виробництва LPG дозволить нам 
збільшити частку українських нафто-
продуктів на вітчизняному ринку на 
115 тис. тонн на рік», — зазначив дирек-
тор з комерційних питань УГВ Сергій 
Федоренко.

GEOnews 
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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)

________202011267002______
(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
Спеціальне використання лісових ресурсів у по-

рядку проведення рубок головного користування та 
рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля де-
ревини здійснюється в межах розрахункової лісосіки, 
фонду рубок головного користування, та рубок форму-
вання та оздоровлення лісів, на підставі спеціального 
дозволу – лісорубного квитка.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою 
бензопил Stihl MS 361, трелювання сортиментами за 
допомогою колісних тракторів з подальшим транспор-
туванням на склад та зберігання продукції.

Державне підприємство “Кіцманський ліс АПК” 
розташоване в північній частині Чернівецької області 
на території Кіцманського адміністративного району. 

Площа Державного підприємства “Кіцманський ліс 
АПК”  складає по лісництвам: Станівецьке лісництво 
1613,0 га та Драчинецьке лісництво 2098,0 га. Загальна 
площа  складає 3711,0 га. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 

місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КІЦМАНСЬКИЙ 
ЛІС АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ»
(ДП «КІЦМАНСЬКИЙ ЛІС АПК»)
Код ЄДРПОУ 35163506
Юридична адреса: Україна, 59357, Чернівецька 

обл., Кіцманський р-н, село Нижні Станівці, вул. 
Незалежності, 38 Б.

Контактний номер телефону: тел. (03736)3466, 
факс . (03736)3400.

E-mail: stanivcilis@i.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, (044) 206-31-50.

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 планованої діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки, 
що видаються Чернівецьким обласним управлінням лі-
сового та мисливського господарства.

 (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 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 (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.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
_______________________________________

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

_______________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
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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.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 
м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: директор Департаменту екологіч-
ної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua 
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону 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.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. 
(044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: директор Департаменту екологіч-
ної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 

телефону 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.

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в ро-
бочі часи з 01.03.2021 у приміщеннях:

– Вижницька районна рада, 59200 вул. Українська, 
88а, м. Вижниця, Чернівецька обл.;

– Кіцманська районна рада, 59300 вул. 
Незалежності, 83, м. Кіцмань, Чернівецька обл.

Контактна особа:
Головний лісничий  – Гладун Богдан Михайлович, 

тел. +38(050) 527 40 08
(найменування підприємства, установи, організації,

місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

Чого очікують інвестори і 
виробники ВДЕ від України? 

Відбувся другий день Всеукраїнського 
Форуму «Україна 30», присвячений об-
говоренню стану і перспектив розвитку 
енергетики та шляху до енергетичної 
незалежності. 

Серед учасників форуму, організо-
ваного Офісом Президента, представ-
ники уряду, Верховної Ради України, 
міжнародних організацій, авторитетні 
експерти та виробники електроенергії з 
відновлюваних джерел в Україні.

Яких кроків очікують інвестори і ви-
робники відновлюваних джерел енергії 
від держави?

1. Необхідно зафіксувати поточну си-
туацію, розв’язати питання за зобов’я-
заннями, досягнутим в Меморандумі 
та законі №810.

2. Розробити чітку стратегію комп-
лексного розвитку енергетичної галузі, 
в тому числі зеленої енергетики.

3. Визначити нашу позицію, як це 
зробила Європа раніше, щодо Green 
Deal до 2035 року, обсягу викидів СО2, 
частки зеленої генерації в енергобалансі 
України. 

GEOnews 

Уряд затвердив Концепцію 
впровадження в Україні ВІМ-

технологій у будівництві
Концепція визначає механізми впро-

вадження ВІМ-технології у будівництві 
як інструменту для подальшої цифрової 
трансформації будівельної галузі Украї-
ни. Вона розрахована до 2025 року і буде 
реалізовуватись поетапно.

На початковому 2021-2022 передба-
чається:

• розробити та затвердити необхідні 
зміни в акти законодавства у сфері за-
стосування ВІМ-технологій;

• прийняти національні стандарти, які 
визначають основні вимоги до проєк-
тної документації та проведення екс-
пертизи;

• затвердити Національний класифі-
катор будівель і споруд та Національний 
класифікатор будівельної продукції, ма-
теріалів, робіт та послуг;

• розробити методику визначення та 
оцінювання життєвого циклу об’єктів 
будівництва.

На другому етапі 2023-202 передба-
чається:

• забезпечити повну актуалізацію бу-
дівельних норм з урахуванням особли-
востей застосування BIM-технологій

• забезпечити реалізацію пілотних 
проєктів будівництва з використанням 
будівельного інформаційного моделю-
вання на рівні не менше ніж 10 відсотків 
проєктів будівництва, що фінансуються 
за рахунок видатків державного бюдже-
ту.

GEOnews

Чорнобиль стає брендом – в 
Україні вперше створено 
логотип зони відчуження

За майже 35 років Чорнобиль пере-
творився з міста майбутнього на місце 
пам’яті. Весь цей час він нагадував, яка 
насправді ціна людської помилки.

Аби розвивати туристичний потен-
ціал Чорнобиля та популяризувати 
зону відчуження  за межами Украї-
ни – необхідні нові візуальні рішення. 
Тому, креативна агенція «Banda», за 
підтримки Офісу Президента України, 
Міністерства захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, Державного 
агентства з управління зоною відчужен-
ня та Державного агентства розвитку 
туризму півтора роки працювала над 
створенням нового бренду Чорнобиля.

За основу логотипу взято форму по-
верхні реактора, з якого все почалося. 
Це відправна точка існування лого. З 
кожним роком зображення змінюва-
тиметься, аж поки поступово не зникне 
назавжди. 

Кінцева точка існування лого – 2064 
рік, коли 1–ий, 2–ий та 3–ій енергобло-
ки Чорнобильської електростанції буде 
повністю виведено з експлуатації. 

Ця подія закриває цей цикл історії 
зони відчуження та відкриває простір 
для нового, зокрема інших візуальних 
рішень.

GEOnews
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Міндовкілля
оприлюднює проєкт

Кодексу України про надра 
Міністерство захисту довкілля та при-

родних ресурсів України відповідно до 
вимог Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» оголошує про 
опублікування проєкту Кодексу Украї-
ни про надра. Переглянути заяву мініс-
терства можна на офіційному вебсайті 
Міндовкілля у підрозділі «Регуляторна 
діяльність» розділу «Діяльність». 

Проєкт Кодексу України про надра 
розроблено Міністерством захисту до-
вкілля та природних ресурсів з метою 
приведення законодавства України у 
сфері користування надрами до вимог 
рамкових законодавчих актів, а також 
усунення подвійного адміністративного 
навантаження на бізнес і скасування ме-
ханізмів та інструментів, що призводять 
до можливості виникнення корупцій-
них чинників. 

Зауваження та пропозиції до проєкту 
Кодексу України про надра приймають-
ся протягом місяця з дня оприлюднення. 

GEOnews 

В Україні запустили систему 
моніторингу за викидами 

парникових газів
З 1 січня 2021 року в Україні запрацю-

вав механізм моніторингу, звітності та 
верифікації викидів парникових газів. 
Це важливо для подальшої співпраці з 
Європейською комісією та впроваджен-
ня Україною Європейського зеленого 
курсу, а також для співробітництва з 
різними країнами у сфері зміни клімату 
в рамках Паризької угоди.

За його словами, Україна досягла 
значних результатів у побудові системи 
МЗВ, функціонування якої є частиною 
наших зобов’язань за Угодою про асо-
ціацію з ЄС. Це дозволить запровадити 
торгівлю квотами на викиди парнико-
вих газів.

«Запровадження інструментів вугле-
цевого ціноутворення в України спри-
ятиме скороченню викидів парникових 
газів, що є стратегічною ціллю держав-
ної політики України. Така кліматична 
політика сприятиме перебудові нашої 
економіки та запровадить нові стандар-
ти життя», - акцентував Богдан Бору-
ховський.

Нещодавно  Світовий банк запустив 
нову ініціативу «Партнерство задля 
впровадження ринків», до якого готове 
долучитися Міндовкілля. 

Це стане вагомим внеском у впрова-

дження інструментів вуглецевого ці-
ноутворення в Україні.

GEOnews

11 років Ківерцівському 
національному природному 

парку «Цуманська пуща»
Це унікальний куточок Полісся, роз-

ташований в межиріччі річок Стир і Го-
ринь в Ківерцівському районі на Волині.

Дубові, дубово-грабові та сосно-
во-дубові ліси тут утворили своєрід-
ний комплекс із болотами різних типів. 
Найбільше з них – Чортове болото.

Збереглися і  незаймані та малодо-
торкані ділянки лісу. Деякі з них мають 
вік 150-170 років, а три дуби-велетні – 
700-800 років.

«Цуманська пуща» - одне з небага-
тьох місць в Україні, де живуть у дикій 
природі зубри. Ця велична тварина є 
символом пущі, а його збереження є 
одним з головний завдань парку. Ос-
танніми роками в ці ліси повернулась 
і рись звичайна.

Цікавою є історико-культурна спад-
щина «Цуманської пущі». Потягом 500 
років (до 1939 р.) ці землі були у воло-
дінні однієї з найвпливовіших родин 
Речі Посполитої – князів Радзивіллів. У 
містечку Олика є родовий палац та Тро-
їцький костел, збудований магнатами. А 
на західній окраїні парку розташований 
один з найдавніших монастирів Волині 

– Миколаїський.
Ці історичні об’єкти щороку притя-

гують туристів з усієї України.
Редакція газети «Про вплив на до-

вкілля» завдячує працівникам парку за 
збережений чарівний куточок Полісся!

GEOnews

Україна зацікавлена у вивченні 
та застосуванні кращих практик 

США у сфері захисту довкілля
Міністр захисту довкілля та при-

родних ресурсів України Роман Абра-
мовський обговорив питання україн-
сько-американського співробітництва 
у сфері захисту довкілля з Тимчасовою 
повіреною у справах США в Україні 
Крістіною Квін.

На зустрічі Роман Абрамовський 
озвучив головні теми екологічної по-
літики, які турбують Україну та мають 
глобальний характер:

• підготовка другого Національно-ви-
значеного внеску до Паризької угоди;

• стратегія з адаптації до зміни клі-
мату;

• ефективне управління лісами;
• реформа екологічних фінансів;

• розвиток водного менеджменту;
• розвиток зони відчуження для Укра-

їни є пріоритетним зняття з експлуата-
ції Чорнобильської АЕС та приведення 
об’єкту «Укриття» до екологічно безпеч-
ного стану;

• поглиблення співпраці у сфері 
надрокористування.

За підсумками зустрічі, Роман Абра-
мовський та Крістіна Квін домовилися 
про продовження співпраці України та 
США у сфері надання технічної допомо-
ги Міндовкіллю з розвитку водного ме-
неджменту та налагодження співпраці 
зі Службою національних парків США.

 GEOnews

ДТЕК шахтоуправління 
Павлоградське освоюють новий 

видобувний комбайн 
Компанія ДТЕК поставила нову тех-

ніку від «Корум Світло шахтаря» на ШУ 
Павлоградське. Інноваційний очисний 
комбайн портального типу з безланцю-
говою системою подачі розробили та 
виготовили для шахтарів українські ма-
шинобудівники. Нова техніка пройде 
промислові випробування в новій 427-й 
лаві на шахті Павлоградська з якої гір-
ники мають видобути близько 700 тис. 
тонн вугілля.

Нове обладнання — це вдосконале-
на версія комбайнів з частотним пере-
творювачем з безланцюговою системою 
подачі. При його розробці машинобу-
дівники врахували побажання шахтарів 
і застосували ряд технічних новинок: 
розмістили частотний перетворювач на 
борту комбайна, збільшили його енерго-
озброєність і візуалізували управління.

GEOnews 

Про міжнародний проєкт 
HUSKROUA

В рамках ґрантового проєкт у 
HUSKROUA/1702/6.1/0022 «CRIMIGE» 
відбулось онлайн-засідання за участі 
представників української та румун-
ської сторін. 

Команди обох сторін підбили підсум-
ки роботи за минулий рік.

Попередньо було заплановано на-
писання посібника  та лабораторного 
практикуму для студентів університетів 
ІФНТУНГ і Румунії за спеціальністю 
«Екологія», що мав містити матеріали 
про вплив на довкілля та здоров’я лю-
дей шуму, вібрації, електромагнітного 
випромінювання тощо. На онлайн-за-
сіданні розглядали стан та рівень ви-
конаних робіт.

GEOnews 
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ПАР розробляє план реалізації 

програми геологорозвідки 
За словами президента Південної Аф-

рики Сирила Рамафоси, міністерство 
мінеральних ресурсів та енергетики 
уряду ПАР розробило план реалізації 
програми геологорозвідки.

У четвер він заявив парламенту, не 
вдаючись у подробиці проєкту, що Пів-
денна Африка має великі запаси деяких 
з найцінніших корисних копалин в світі 
і великий досвід в гірничодобувній про-
мисловості.

Міністр мінеральних ресурсів та 
енергетики ПАР Гведе Манташе заявив 
в лютому 2020 року на конференції «Ін-
вестиції в африканську гірничодобувну 
промисловість», що країна планує роз-
ширити геологорозвідувальні роботи.

«Намір полягає в тому, щоб в най-
ближчі кілька років підвищити наці-
ональний цільовий показник з рівня 
нижче 5 % до прийнятного рівня. Тому 
уряд вклав кошти в комплексну і між-
дисциплінарну програму геологічного 
картування території», - повідомив він.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Видобуток алмазів Rio Tinto 
впав на 14 %

Компанія Rio Tinto в своєму звіті за 
минулий рік повідомила, що в 2020 році 
видобуток алмазів у неї знизився на 14 
% в порівнянні з 2019 роком, пояснивши 
це зменшенням обсягів виробництва 
на руднику Diavik у Канаді, на якому 
падіння змісту алмазів в руді на 10 % 
було частково компенсовано збільшен-
ням переробки руди в тоннах, а також 
закриттям алмазного рудника Argyle в 
Австралії.

Незважаючи на збільшення кількості 
руди, видобуток алмазів впав на 14 %, 
до 14,7 млн каратів, що стало наслідком 
зниження на 10 % вмісту алмазів в руді 
на руднику Diavik.

Rio Tinto розраховує, що на виведен-
ня рудника Argyle з експлуатації та від-
новлення території буде потрібно п’ять 
років, після чого піде додатковий пе-
ріод моніторингу. У 2021 році компанія 
прогнозує видобуток алмазів в розмірі 
від 3 до 3,8 млн каратів в рамках своєї 
40-відсоткової частки в руднику Diavik в 
порівнянні з 3,7 млн каратів в 2020 році. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Snam і Saipem 
співпрацюватимуть в області 

водневої енергетики 
Меморандум про взаєморозуміння 

для спільної роботи над новими тех-

нологіями енергетичного переходу - від 
«зеленого» водню до уловлювання та 
повторного використання СО2 - під-
писали італійські компанії: енергетична 
Snam і нафто-сервісна Saipem. Мета уго-
ди - боротьба зі зміною клімату і спри-
яння запуску водневого ринку на під-
тримку Водневої стратегії Європейської 
комісії, йдеться в прес-релізі Saipem. 
Сторони планують спільно розробляти 
ініціативи з виробництва та транспор-
тування екологічно чистого водню, а 
також з уловлювання, транспортування 
і повторного використання або збері-
гання діоксиду вуглецю (CCS і CCU).

За словами гендиректора Snam Макра 
Альвери, завдяки своєму географічно-
му положенню, наявності природних 
ресурсів, доступних для виробництва 
відновлюваної енергії, і потужностей 
виробничого сектора Італія може стати 
водневим центром Європи і Середзем-
номор’я. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Нафтогаз шукає партнерів щодо 
екологічного поводження з 

відходами буріння 
Нафтогаз знаходиться у пошуку нових 

екологічних технологій для мінімізації 
впливу своєї діяльності на довкілля. 

За виробничими планами упродовж 
2021 року заплановано спорудження 
нових свердловин. Для виконання взя-
тих зобов’язань з екологічної безпеки в 
Нафтогазі шукають досвідченого парт-
нера, що запропонує сучасний підхід до 
утилізації відходів буріння.

Компанії-партнери мають здійснюва-
ти транспортування, перероблення та 
утилізацію відповідного класу відходів, 
можливість запропонувати і техноло-
гічний регламент щодо поводження з 
відходами буріння. 

А також мати відповідний досвід 
роботи або ж  виробляти чи постача-
ти обладнання для осушування таких 
відходів та очищення рідкої фази.

«Ми шукаємо партнерів, що зможуть 
забезпечити процес утилізації відходів 
буріння відповідно до наших вимог і 
вимог законодавства», – цитує ExPro 
Олександра Потернака, директора з бу-
ріння АТ «УкрГазВидобування».

GEOnews 

На «ДТЕК Павлоградвугілля», 
станом на 17 лютого видобуто,

2 млн тонн вугілля 
На шахтах «ДТЕК Павлоградвугілля» 

з початку 2021 року було видобуто 2 млн 
тонн вугілля газової марки. 

Відзначається, що до кінця року під-
приємство планує видобути 15 млн 
тонн, що на 6,3 % менше за показник 
минулого року. 

«З початку 2021 року шахтарі об’єд-
нання ДТЕК Павлоградвугілля (Дні-
пропетровська область) добули 2 млн 
тонн вугілля газової марки», -наводить 
портал цитату з повідомлення ДТЕК.

За даними прес-служби, середньо-
добовий видобуток на шахтах Павло-
градвугілля становить 44 тисячі тонн. За 
даними Міненерго, у перші два місяці 
минулого року «ДТЕК Павлоградвугіл-
ля» видобували по 1,4 млн тонн кожного 
місяця. 

Також, компанія імпортує вугілля з 
Польщі та Казахстану.

«Сьогодні близько 100 тисяч тонн ім-
портного палива вже прийшли на Бур-
штинську, Добротвірську і Запорізьку 
ТЕС», - зазначив Ільдар Салєєв, генди-
ректор ДТЕК Енерго.

GEOnews 

Держгеокадастр 
підписав Меморандум 
про взаєморозуміння 
у сфері землеустрою 

з Міністерством зміни клімату 
та навколишнього середовища 

Об’єднаних Арабських Еміратів
Зазначений Меморандум спря-

мований на посилення співпраці та 
зміцнення відносин між Україною та 
Об’єднаними Арабськими Еміратами і 
сприятиме покращенню економічного 
та соціального розвитку обох держав.

Також цей документ відкриває мож-
ливості для регулярного обміну до-
свідом щодо використання і сільсько-
господарських земель, підвищення 
родючості ґрунтів, впровадження і вдо-
сконалення електронних послуг у сфері 
землеустрою, моніторингу екологічного 
стану земель та ґрунтів внаслідок впли-
ву зміни клімату і негативних процесів.

Реалізація Меморандуму дозволить 
розширити двосторонню співпрацю у 
сфері землеустрою, що сприятиме вдо-
сконаленню реалізації державної полі-
тики щодо використання та охорони 
земель, здійснення земельної реформи, 
вдосконалення земельних відносин і 
покращенню задоволення потреб су-
спільства у якісних послугах з питань 
землеустрою.

Меморандум набирає чинності з дня 
його підписання на п’ятирічний період 
з автоматичним продовженням кожні 
5 років.

GEOnews
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Україна та ЄС поглиблюють 
співпрацю з виробництва 
літій-іонних акумуляторів 

Україна та Євросоюз співпрацювати-
муть у галузях сировини та виробни-
цтва акумуляторів. 

Мова йде про виготовлення літій-іон-
них акумуляторів, попит на які сьогодні 
різко зростає у зв’язку з курсом ЄС до 
кліматично нейтрального континенту. 
Про новий напрямок співробітництва 
домовилися з Віцепрезидентом Євро-
комісії Марошем Шефчовічем, — пові-
домив прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль. 

В Держгеослужбі відзначають, що 
Україна має величезний нерозкритий 
потенціал у сфері видобутку літію та 
кобальту. У службі сподіваються вий-
ти на провідні позиції у світі, залучати 
інвестиції, створювати переробні під-
приємства та нові робочі місця.

ЄС готовий підтримати Україну в цьо-
му напрямку, а тому розширить програ-
му технічної підтримки на додаткових 
800 тисяч євро.

Нещодавно Держгеонадра підготува-
ли три літієві інвестиційні пропозиції 

— Шевченківська ділянка, Крута Балка, 
ділянка Добра. 

GEOnews 

Морози обмежили видобуток і 
переробку нафти в Техасі 

Холодний фронт «заморозив» сверд-
ловини і нафтопереробні заводи в Те-
хасі, найбільшому нафтовидобувному 
штаті США. 

Рідкісні для цих місць сильні морози 
змусили постачальників електроенергії 
штату ввести її тимчасові відключення, 
в результаті чого майже 3 млн домогос-
подарств і підприємств залишилися без 
електрики.

Згідно з даними Управління енерге-
тичної інформації (EIA), Техас виробляє 
близько 4,6 млн барелів нафти на добу. 
Тут працює 31 НПЗ, що більше, ніж в 
будь-якому штаті США.

«Несподівані перебої в поставках в 
США стали новим фактором для корот-
кострокового відновлення цін», - сказав 
Стівен Іннес, головний стратег Axi з гло-
бальних ринків.

У понеділок через холоди в Сполу-
чених Штатах було зупинено буріння 
нафтових свердловин, припинили ро-
боту нафтопереробні заводи Техасу і 
були введені обмеження для операторів 
трубопроводів природного газу і сирої 
нафти. 

Віра Жулєбіна, іноземні виданя

ВРУ підтримала проєкт закону 
про сертифікацію «Укренерго» 
19 лютого ВРУ підтримала у першо-

му читанні законопроєкт №3364-1-д 
про сертифікацію оператора системи 
передачі.Про це повідомляється на офі-
ційному веб-порталі Верховної Ради 
України.

Рішення було прийнято 274 голосами 
«За». «Проти» проголосувало 10 депута-
тів, «утрималось» - 31.

«Цей законопроєкт дозволяє провести 
сертифікацію оператора систем передачі 
«НЕК «Укренерго» згідно європейських 
правил, що є передумовою інтеграції 
української енергосистеми до європей-
ської (ENTSO-E)», - цитує ExPro голо-
ву Комітету ВР з питань енергетики та 
житлово-комунальних послуг Андрія 
Геруса. 

Повідомляється, що після ухвалення 
законопроєкту в цілому «Укренерго» 
отримає можливість подати до НКРЕКП 
необхідний пакет документів для серти-
фікації компанії в якості незалежного 
оператора системи передачі, відповідно 
до ЗУ «Про ринок електричної енергії» 
та директиви ЕС 2009/72, імплементація 
якої входить до міжнародних зобов’я-
зань України.

GEOnews 

Голова Total: скасуванням 
інвестицій у видобуток 
вуглеводнів проблеми 

не вирішити 
За словами виконавчого директора 

Total Патріка Пуянне, навіть якщо BP, 
Total і Shell відмовляться від нафти і газу, 
це нічого не змінить - активи просто 
будуть продані іншим виробникам, які 
можуть і не приділяти такої пильної 
уваги кліматичної порядку. 

За словами голови Total, наразі спо-
стерігається конкуренція найбільших 
нафтових корпорацій за все ще дефі-
цитні ресурси відновлюваних джерел 
енергії, що призвело до висновку ряду 
угод зі значно завищеною оцінкою вар-
тості активів «зелених» компаній, що 
працюють в сфері генерування і викори-
стання енергії сонця і вітру. Завищення 
вартості «зелених» активів, яке нерідко 
в 25 разів перевищує реальну вартість, 
сьогодні «просто приголомшує», зазна-
чив Пуянне. 

Проте Total прихильна «зеленій» стра-
тегії розвитку, націленій на зведення 
до 2050 року викидів парникових газів 
до нуля. 

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань 

Норвезькі нафтовики 
нарощують інвестиції 

Інвестиції в нафтогазовий сектор 
економіки країни в 2021 році прогно-
зуються на рівні $ 20,5 млрд. 

Нафтогазові компанії в Норвегії в 
останні кілька місяців збільшили свої 
інвестиційні бюджети на 2021 рік, але 
як і раніше планують витрачати менше, 
ніж в минулому році, а також очікують 
зниження капіталовкладень у 2022 році.

Як показало галузеве дослідження, 
проведене Національним статистичним 
управлінням Норвегії (SSB), інвестиції в 
нафтогазовий сектор економіки країни 
в 2021 році прогнозуються на рівні 173,6 
млрд норвезьких крон (20,5 млрд дола-
рів). Це більше, ніж прогноз листопаду 
в 166,3 млн крон, але менше торішнього 
показника в 185,4 млн крон.

Збільшення інвестицій відбувається 
одночасно з відновленням видобутку 
нафти. В кінці минулого року Норвегія 
вийшла з режиму добровільних скоро-
чень видобування, і вже в січні її обсяг 
зріс на 8,1 % до грудня, до 2,137 млн 
барелів на добу.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань 

Європа 
стала лідером всесвітньої 

водневої гонки 
Більша частина запланованих в світі 

водневих проєктів і найбільша частина 
відповідних інвестицій в цьому десяти-
літті буде здійснена в Європі, яка прагне 
збільшити споживання низьковуглеце-
вого палива для досягнення кліматич-
них цілей. 

Європейський Союз зробив водень 
ключовим елементом своєї мети по ско-
роченню викидів парникових газів до 
2050 року і планує запустити в цьому 
десятилітті електролізери сумарною 
потужністю 40 ГВт (наразі показник 
становить 0,1 ГВт).

ЄС робить ставку на швидке розши-
рення масштабів декарбонізації стале-
ливарної промисловості, важкого тран-
спорту і хімікатів.

З 228 оголошених у всьому світі вод-
невих проєктів 55 % - 126 проєктів - 
припадають на Європу. Більшість з них 
будуть запущені в цьому десятилітті, з 
упором на поновлюваний водень або 
водень на основі викопного палива з 
використанням технологій для уловлю-
вання викидів, що виникають при його 
виробництві.

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань 
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Верховна Рада прийняла закон, 

який посилює захист лісів
від пожеж

У другому читанні та в цілому Верхо-
вна Рада України прийняла законопро-
єкт № 3526 «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту лісів, запобігання 
пожежам на землях лісового та водного 
фонду, торфовищах та на землях інших 
категорій».

В Україні спостерігається тенденція 
до збільшення пожеж в лісах. Щороку 
площа лісових пожеж складає понад 
10 тис. га. У 2019 році Україна зайняла 
перше місце серед європейських країн 
по виникненню пожеж у сільськогоспо-
дарських та водно-болотних угіддях.

Все це наносить шкоди довкіллю, рос-
линному та тваринному світу та загро-
жує екологічній безпеці держави.

Мета проєкту Закону:
• посилити захист лісів;
• запобігти пожежам на землях лісово-

го та водного фонду, торфовищах тощо;
• підвищити ефективність управління 

та контроль у лісах.
Цим документом буде внесено зміни 

до Водного кодексу України, Кодексу 
цивільного захисту України, Земель-
ного кодексу України, Законів України, 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, законів України «Про 
рослинний світ», «Про тваринний світ», 
«Про охорону земель», «Про оренду 
 землі».

GEOnews

Співпраця Нафтогазу з 
Expert Petroleum перевищила 

очікування 
Ще у 2020 році результати співпра-

ці Нафтогазу з Expert Petroleum пере-
вищили очікувані плани Нафтогазу з 
газовидобутку. Про це сказав голова 
Нафтогазу Андрій Коболев. 

Expert Petroleum (міжнародна ком-
панія заснована у 2005 році двома ко-
лишніми менеджерами Schlumberger 

– Mішелем Лобутіном та Девідом Мар-
тіноном з центральним офісом у Бу-
харесті, Румунія. Основний напрямок 
діяльності – максимізація потенціалу 
та продовження терміну експлуатації 
зрілих та виснажених родовищ нафти 
і газу) розпочала роботу з нарощення 
видобутку на 13-ти виснажених газових 
родовищах у Львівській області в рам-
ках PEK-проєкту (product enhancement 
contract) 10 жовтня 2020 року.

Зазначені об’єкти Група Нафтогаз пе-
редала партнеру у тимчасове управлін-

ня за умови інвестування щонайменше 
1 млрд грн і нарощення видобутку на 
300 млн куб м впродовж 5-ти років. 

GEOnews 

12 проєктів у сфері захисту 
довкілля увійшли до плану 

цифрової трансформації країни
Серед 94 масштабних проєктів циф-

рової трансформації, які реалізову-
ватимуть у найближчі 3 роки, 12 – у 
сфері захисту довкілля та природних 
ресурсів України. План цифрової тран-
сформації країни сьогодні презентував 
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр 
цифрової трансформації України Ми-
хайло Федоров.

Міндовкілля спільно з Мінцифрою 
працюватимуть над цифровою тран-
сформацією за проєктами:

• біологічного і ландшафтного різно-
маніття (е-ПЗФ);

• водного господарства (е-Вода);
• лісового господарства (е-Ліс);
• рибного господарства (е-Рибалка);
• раціонального використання надр 

(е-Надрокористування);
• поводження з відходами (е-Відходи);
• державного нагляду у сфері охорони 

навколишнього природнього середови-
ща (е-Контроль);

• моніторингу довкілля (е-Довкілля);
• охорони атмосферного повітря 

(е-Повітря);
• стратегічної екологічної оцінки 

(е-СЕО);
• оцінки впливу на довкілля (е-ОВД)
• поводження з пестицидами та агро-

хімікатами (е-Пестициди).
GEOnews

Проблеми врегулювання 
засмічення р. Тиса

Червневі паводки у Карпатському ре-
гіоні не лише завдали значних збитків, 
але і вдарили по іміджу України. Зна-
чна кількість сміття водами Тиси була 
віднесена на території сусідніх держав.

Про обсяги засмічень, плани приби-
рання берегів та строки їх виконання, 
а також задіяні ресурси та необхідну 
допомогу, оговорили сьогодні під час 
онлайн зустрічі представників Міндо-
вкілля з представниками Басейнового 
управління водними ресурсами річки 
Тиса.

За даними БУВР річки Тиса, наразі під 
час обстежень виявляють нові сміттєві 
затори. Також спільно з працівниками 
ДЕІ обстежують заплави. Адже якщо 
рівень води в річці підніметься, сміття 
з берегів потрапить до основного русла.

У рамках зустрічі прийнято рішення:
• ОДА щотижня інформуватимуть 

Міндовкіллю про стан справ з очищен-
ня від сміття;

• БУВР посилить роботу з обстеження 
територій;

• територіальні органи ДЕІ перевірять 
надану інформацію щодо повної лікві-
дації засмічень;

• органи місцевого самоврядування 
активніше працюватимуть із громад-
ськістю для підвищення рівня культури 
поводження з відходами.

GEOnews

ЖКГ має величезний потенціал 
розвитку

Під час відкриття другого Всеукраїн-
ського Форуму «Україна-30. Платіжки» 
Міністр розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов зазначив, що від 
ефективної роботи підприємств жит-
лово-комунального господарства знач-
ною мірою залежить соціальний клімат 
в країні та добробут громадян.

Він також підкреслив важливість 
державного контролю якості надання 
послуг ЖКГ і правильність нарахувань 
монополістами розмірів плати за спо-
житі комунальні послуги. Наприкінці 
листопада у Верховній Раді зареєстро-
вано два законопроєкти (№ 4403 та 
№ 4404), розроблених за активної участі 
Мінрегіону, прийняття яких дозволить 
створити Державну житлово-комуналь-
ну інспекцію. Вона стане арбітром у 
відносинах споживача з виконавцями 
послуг. 

GEOnews

Продаж нафти «Укрнафтою» 
зазнає змін

В.о. Міністра енергетики Юрій Віт-
ренко висловив занепокоєння щодо 
подальшого продажу нафти ПАО «Укр-
нафти» через аукціони за ціною, що є 
значно нижче ринкової.

 Останній аукціон відбувся 16 лютого 
2021 року і, за даними Української енер-
гетичної біржі, під час нього було про-
дано 179 тис. т нафти за ціною 11 176,80 
грн/т, що в доларовому еквіваленті знач-
но нижче за поточну ринкову ціну сирої 
нафти.

На сьогодні діють законодавчі вимоги 
щодо проведення біржових аукціонів з 
продажу сирої нафти, газового конден-
сату власного видобутку і скрапленого 
газу на внутрішньому ринку. Такий 
механізм продажу потребує удоскона-
лення. 

GEOnews
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Якою буде безбар’єрна Україна: 
експерти почали розробку 
профільної Нацстратегії

Серія засідань робочих груп з роз-
робки проєкту Національної стратегії 
зі створення безбар’єрного простору 
стартувала 16 лютого. Під час перших 
зустрічей присутні обговорили два 
напрями — Фізична та Суспільна без-
бар’єрність.

Зустріч була присвячена обговорен-
ню напряму «Суспільна безбар’єрність». 
Йдеться про забезпечення гідних умов 
участі людей та суспільних груп у житті 
громад, реалізацію можливостей для 
їхньої участі в процесі розвитку куль-
тури, створення середовища для само-
вираження тощо. Як продемонструвало 
опитування у межах «Великої розмови 
про безбар’єрність» першої леді Олени 
Зеленської, для 56% українців свобода 
самовираження ототожнюється з понят-
тям безбар’єрності, а 61,2% опитаних 
особисто зустрічалися із соціальними 
бар’єрами.

Впродовж найближчих днів учас-
ники робочих груп обговорять ще чо-
тири виміри безбар’єрності: освітню, 
громадянську, цифрову та економічну. 
Зібрані пропозиції будуть внесені у 
проєкт Національної стратегії. Процес 
розробки документу є транспарентним 
та відкритим.
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Спрощено долучення до програм 
з енергоефективності

16 лютого під головуванням Міністра 
розвитку громад та територій Олексія 
Чернишова пройшла спільна нарада 
представників Мінрегіону, Фонду енер-
гоефективності та донорських органі-
зацій.

Учасники продовжили обговорен-
ня процедури спрощення розробки 
та запуску грантових програм, які 
фінансують міжнародні партнери на-
шої держави в рамках роботи Фонду 
енергоефективності, розпочате два мі-
сяці тому в рамках Шостого засідання 
Координаційної ради донорів Фонду 
енергоефективності.

Вітаючи присутніх, Міністр розвитку 
громад та територій Олексій Чернишов 
відзначив, що Фонд отримав 380 заявок 
від ОСББ на проведення енергоефек-
тивної модернізації багатоквартирних 

будинків за різними програмами на 
суму близько 2,78 млрд гривень, з яких 
1,94 млрд гривень – це грантова частина.

Він додав, що з початком 2021 року 
чітко розмежовуються «теплі креди-
ти» та програма Фонду «ЕНЕРГОДІМ». 
Відтепер програма «теплих кредитів» 
поширюється виключно на підтримку 
індивідуальних домогосподарств, що 
створює ще більше умов для того, щоб 
громадяни долучалися до програми 
«ЕНЕРГОДІМ».
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Створюється 
Національний природний парк

«Пуща Радзівіла»
Національний природний парк пло-

щею 24 265,3 га буде розташований на 
території Сарненського району Рівнен-
ської області. Його природні комплекси 
та об’єкти українського Полісся мають 
особливу природоохоронну, оздоровчу, 
історико-культурну, наукову та освітню 
цінність, що буде сприяти розвитку ту-
ризму на Рівненщині.

До території нацпарку погоджено пе-
редати землі :

- 22 427 га земель лісогосподарського 
призначення, з яких16 299 га вилучають 
у ДП Рокитнівського лісового господар-
ства та 6 127 га у Остківського лісового 
господарства;

- 1 823,4 га земель запасу водного фон-
ду, лісогосподарського , природно-запо-
відного та іншого призначення;

- 14, 7482 га земель запасу сільсько-
господарського призначення.

Ці території є унікальними і розта-
шовані в басейні річки Ствіга. Тут дуже 
цінні водно-болотні угіддя, озера та 
ставки. Також тут мешкає багато пред-
ставників Червоної книги України.

«Пуща Радзивіла» стане третім націо-
нальним парком у Рівненській області і 
збільшить природно-заповідний фонд 
області на 1%. Він приєднається до двох 
наявних національних природних пар-
ків в області – Дермансько-Острозького 
і Нобельського.

GEOnews

Щоб вирішити проблему з 
відходами в Україні, 

треба оновити законодавство
На цьому наголосив заступник Мі-

ністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України Руслан Стрілець на 
Всеукраїнському форумі «Україна 30. 
Платіжка».

Більше 20 років галузь працює за пра-
вилами, встановленими ще у 1998 році 
Законом «Про відходи». За цей час змі-
нилися технології збирання, переробки, 
захоронення відходів та їх склад.

За словами Руслана Стрільця, сьогод-
ні інвестор, вивчаючи питання рента-
бельності початку проєктів, прагне 
отримати від муніципалітетів гарантії.

Сьогодні трапляються випадки, коли 
відходи не доїжджають до полігону та 
викидаються деінде. Адміністратори 
контролюватимуть та забезпечувати-
муть діяльність усього ланцюжка опе-
рацій, пов’язаних з управлінням від-
ходами в містах, а також якість послуг, 
які надаються населенню. Це створить 
можливість справедливо розподіляти 
кошти між надавачами послуги та за-
лучати інвесторів.

 GEOnews

Подати скаргу на забруднення 
тепер можна у смартфоні

Помітили наднормове забруднення 
повітря, води або ґрунту, знайшли не-
санкціоноване сміттєзвалище чи хочете 
поскаржитися на шумове забруднен-
ня, але не знаєте як? Відсьогодні пода-
ти скаргу досить просто. Міндовкілля 
спільно з громадською організацією 
SaveDnipro та контролюючими органа-
ми розробили новий інструмент, який 
скорочує шлях від виявлення проблеми 
до її вирішення. У екологічному чат-бо-
ті SaveEcoBot запрацював новий сервіс 
«Скарги на забруднення». Він доступний 
в Telegram та Viber. Скориставшись за-
стосунком, у кілька кліків кожен змо-
же сформувати скаргу за шаблоном, в 
якому вже враховано всі формальності, 
та відправити її для реагування до від-
повідної інстанції:

• Державної екологічної інспекції 
України.

• Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та за-
хисту споживачів.

• органів місцевої влади (обласних 
держадміністрацій та обласних рад).

Для підтвердження скарги в чат-боті 
також можна прикріпити фото виявле-
ного екопорушення.
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