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Держгеонадра перевірять кожен 
третій спецдозвіл на користування 

надрами у 2021 році 
Державна служба геології та надр 

України в поточному році планує пе-
ревірити третину всіх спеціальних доз-
волів на користування надрами, повідо-
мив голова служби Роман Опімах. 

При цьому Опімах вказав, що в 2020 
році було перевірено кожен шостий 
спецдозвіл, за результатами перевірок 
зупинено 162 з них, 280 - подано на ану-
лювання.

Станом на перший квартал 2021 року 
в Україні діє 2955 спецдозволів.

За результатами минулого року обсяг 
ренти за користування надрами склав 
29 млрд грн, 3 млрд грн з яких було на-
правлено в місцеві бюджети. Разом з 
тим Опімах вказав, що 14 % ліцензова-
них ділянок знаходяться на непідкон-
трольних територіях, а третина - в ко-
ристуванні підприємств держвласності 
або комунальних підприємств.

Було також спрогнозовано, що в 2021 
році буде повноцінно впроваджено 
онлайн-платформу для звітності суб’єк-
тів господарювання в сфері видобутку. 

GEOnews 

Результати здійснення державного 
нагляду у сфері використання та 

охорони земель
Минулого тижня Держгеокадастр 

здійснив 669 заходів державного наг-
ляду за використанням та охороною 
земель, за результатами яких виявлено 
447 порушень земельного законодавства, 
зокрема заходів державного контролю 
щодо додержання суб’єктами господа-
рювання вимог законодавства у сфері 
використання та охорони земель.

За вказаний період нараховано шко-
ду, заподіяну внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, викори-
стання земельних ділянок не за цільо-
вим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву без спеціального дозволу на 
суму у розмірі 792 160 грн. Добровільно 
відшкодовано 831 653 гривні.

До органів прокуратури, органів досу-
дового слідства направлено 60 матеріа-
лів про порушення вимог законодавства, 
зокрема які містять ознаки злочинів.

Протягом вказаного періоду кра-
щий результат зі здійснення заходів 
державного контролю виявився у ГУ 
Держгеокадастру Хмельницької об-
ласті – здійснено 60 заходів держав-
ного нагляду, виявлено 44 порушення 
земельного законодавства і нараховано 
шкоду загальною сумою 118 108 грн. У 
добровільному порядку відшкодовано 
55 858 гривень

GEOnews

Житомирський ОАС вирішив 
судовий спір Держгеонадр та 

Державної кримінально-виконавчої 
служби України (№73)

До Житомирського окружного ад-
міністративного суду надійшов позов 
від ДСГНУ до Райківської виправної 
колонії (№73), та зустрічний позов ВК 
№73 до Державної служби геології та 
надр України.

У первісному позові Служба про-
сила анулювати спецдозвіл №4074 від 
18.10.2006 року, наданий ДКВС Украї-
ни (№ 73). У свою чергу, Колонія №73 
подала зустрічний позов до ДСГНУ, у 
якому просила суд:

- скасувати наказ Служби від 10 берез-
ня 2020 року № 85 в частині, що стосу-
ється ДКВС України (№ 73);

- стягнути з Держгеонадр на користь 
Державної установи «Райківська ви-
правна колонія (№73)» понесені судові 
витрати.

Дослідивши матеріали справи, суд 
дійшов висновку про залишення пер-
вісного позову без задоволення, тоді як 
зустрічний позов ДКВС України (№73) 
задовольнити.

Таким чином, суд відмовив у задово-
ленні первісного позову ДСГНУ, а зу-
стрічний позов ДКВС України (№73) 
до Держгеонадр задовільнити, скасу-
вавши наказ Служби щодо анулюван-
ня дії спецдозволу, а також зобов’язати 
позивача відшкодувати судові витрати у 
розмірі 2102,00 грн на користь Колонії 
№73.

GEOnews

Відбувся шостий аукціон 
Держгеонадр у 2021 році 

Державна служба геології та надр 

України провела шостий аукціон з про-
дажу спеціальних дозволів на корис-
тування надрами. Реалізовано ділянки 
надр з покладами бурштину, глини, гра-
ніту, графіту. Очікувані надходження до 
державного бюджету складають 67,689 
млн грн. 

За підсумками електронних торгів, 
компанія “Спис Україна” здобула право 
отримати спецдозвіл на видобування 
графіту в Хмельницькій області. Об‘єкт 
має значний потенціал через перспек-
тиви розвитку новітніх технологій з 
використанням графену, за умови його 
комерційної привабливості вилучення 
з графіту. 

Проєкт цікавий і буде вимагати 
системних зусиль для успішної його 
реалізації, зазначають у службі. 

Загальна ціна продажу трьох буршти-
ноносних ділянок, порівняно з почат-
ковою, зросла у понад 12 разів і стано-
вить 12,41 млн грн. Також було продано 
спецдозволи на видобування граніту за 
10,28 млн грн та на видобування глини 
за 182 тис. грн. 

GEOnews

В Україні з’явився новий
гірничо-металургійний ВНЗ

Університет розмістився  у Маріу-
полі і буде займатиметься фаховою 
підготовкою майбутніх спеціалістів з 
матеріалознавства, металургії, комп’ю-
терних наук, автоматизації виробничих 
процесів, економіки, екології, хімічних 
технологій та інженерії, архітектури і 
цивільної інженерії, охорони праці та 
гірничої справи.

Науково-освітній комплекс включати-
ме середню освіту з технічним нахилом, 
спеціальну передвищу освіту (молод-
ший бакалавр), вищу освіту (бакалавр і 
магістр), другу вищу освіту і підвищен-
ня кваліфікації.

Перший набір 200 студентів бакалав-
рату планується розпочати у 2022 році. 
Навчання очікувано триватиме від 3 до 
5,5 років. У перспективі на базі «Метін-
вест Політехніка» планується створити 
науково-виробничий центр, який за-
йматиметься науковою, інноваційною 
та міжнародною діяльністю.

GEOnews 
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(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
          20211157275       

(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 «Лісомисливське господар-

ство «Звірівське» здійснює спеціальне використання лі-
сових ресурсів в порядку проведення рубок головного 
користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності)

Планована діяльність здійснюється на терито-
рії лісового фонду Державного підприємства «Лісо-
мисливське господарство «Звірівське», яке включає 2 
структурні підрозділи (лісництва) – Звірівське та Мо-
щаницьке лісництво. Лісові масиви розташовані в ме-
жах Ківерцівського району, Волинської області. 

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 за-
проектовано 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 експлу-
атаційні ліси – 2,82 тис. м³ на площі 279,9 га.; ліси при-
родоохоронного, наукового, історико-культурного при-
значення – 2,72 тис. м³, на площі 193,1 га; захисні ліси 

– 0,22 тис. м³, на площі 18,8 га, рекреаційно-оздоровчі 
ліси – 0,10 тис. м³, на площі 11,3 га.

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

2. Суб’єкт господарювання 
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 облі-
кової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповід-

ному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
 
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 но-

мер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів 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) 206-31-40, 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю

4. Процед у ра прийняття рішення про 
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.

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

Які видаються Волинським обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства на підставі на-
казу Міністерства енергетики та захисту довкілля Укра-
їни про затвердження розрахункової лісосіки рубок го-
ловного користування на період 2021 і наступні роки 
(в частині проведення рубок головного користування).

(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.
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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 
ресурсів 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) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю

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 
ресурсів 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) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова 
Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується діяльності)

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:

1. Луцька районна державна адміністрація, 43001, 
Волинська область, м.Луцьк, вул. Ковельська, 53, години 
роботи з 8.00 до 17.00 год, окрім вихідних;

Контактна  особа:  Прес-секретар Луцької районної 
ради Башук Ірина Петрівна, тел. 0957494515.

2. Контора ДП «ЛМГ «Звірівське», 45250, Волин-
ська область, Ківерцівський район, с. Звірів, вул. Мис-
ливська, 12;

Контактна  особа: Головний лісничий  ДП «ЛМГ «Зві-
рівське» Шпорук Андрій Михайлович, тел. 0965569531

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

документами, контактна особа)

Уряд удосконалив Правила паркування 
транспортних засобів

Уряд схвалив проєкт постанови «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. 
№ 1342» щодо удосконалення чинних Правил паркування 
транспортних засобів, розроблений Міністерством розвитку 
громад та територій України.

Проєктом нормативно-правового акта, зокрема, перед-
бачається:

- надати повноваження інспекторам з паркування в частині 
контролю за дотриманням правил паркування;

- запровадити відповідальність щодо доступу до інфра-
структури зарядних станцій для електромобілів;

- удосконалити способи оплати паркувальних послуг;
- ввести заборону для суб’єктів господарювання обладну-

вати місця для паркування на тротуарах.
Прийняття постанови сприятиме покращенню якості на-

дання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів 
до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для парку-
вання з максимальною ефективністю за рахунок раціональ-
ної організації та введення інноваційних технологій оплати 
послуг і контролю за здійсненням оплати. Також органи 
місцевого самоврядування отримають дієві для розв’язання 
транспортних проблем у населених пунктах.

GEOnews

Уряд надав можливість регіонам
продовжити ефективне використання

у 2021 році восьми субвенцій,
спрямованих на розвиток

громад та територій
Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенцій з 

державного бюджету на реалізацію окремих пріоритетних 
проектів розвитку громад та територій. Відповідну постанову 
схвалено на засіданні 31 березня.

Мінрегіон розробив проєкт постанови для забезпечення 
ефективного, цільового та результативного використання у 
2021 році залишків 8 субвенцій, спрямованих на розвиток 
громад та територій, а саме реалізації 15 пріоритетних про-
єктів у Закарпатській, Київській, Харківській, Житомирській, 
Черкаській областях та місті Києві.

Законом України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» установлено, 
що залишки коштів за субвенціями зберігаються на рахун-
ках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для 
здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням 
їх цільового призначення.

Прийняття постанови дозволить продовжити моніторинг 
та контроль використання у 2021 році залишків субвенцій з 
державного бюджету у обсязі 567,33 млн гривень.

GEOnews
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________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
          20211277311       

(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 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.

Зрізування деревини здійснюється за допомогою 
бензопил, трелювання сортиментами за допомогою ко-
лісних тракторів із захватами з подальшим транспор-
туванням на склад та зберігання продукції.

ДП «Хмільницький лісгосп» розташоване в північ-
но-західній частині Вінницької області на території ад-
мінрайонів: Хмільницького та Вінницького. Має в під-
порядкуванні шість лісництв: Козятинське, Уладівське, 
Широкогребельське, Хмільницьке, Березнянське та Лі-
тинське. Загальна площа держлісгоспу – 22279,17 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 «ХМІЛЬНИЦЬКЕ 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Код згідно з ЄДРПОУ 00991485
Місцезнаходження юридичної особи: 22065, Ві-

нницька обл., Хмільницький район, село Широка Гре-
бля, вулиця Чкалова, будинок 40 «Л».

Контактний номер телефону: (04338) 2-20-49
E-mail: Khmelniklg@i.ua

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-під-
приємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання грома-
дянина-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. Процед у ра прийняття рішення про 
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 Вінницьким обласним управлінням лі-
сового та мисливського господарства
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений 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)
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.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
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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)

(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.

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)

(вказати назву органу, 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 інформація 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 оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може оз-
найомитися з ними

в робочі часи з 13.04.2021:
- за адресою: 22000 м. Хмільник Вінницької області, 

вул. Столярчука, 10, приміщення Хмільницької міської 
об’єднаної громади;

- за адресою: вулиця Соборна, 32, Літин, Вінницька 
область, 22300, приміщення Літинської селищної ради;

- за адресою: 22065, Вінницька обл., Хмільницький 
район, село Широка Гребля, вулиця Чкалова, будинок 40 
«Л», ДП «Хмільницький лісгосп», контактна особа Білаш 
Ігор Степанович, контактний телефон (067) 277-96-65.

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

контактна особа)

Лише одна компанія подала 
пропозицію на тендер УГВ 

Через брак поданих пропозицій на 
участь у закупівлі АТ «УкрГазВидобу-
вання» (УГВ) на замовлення послуг з 
інженерного супроводу бурильних ясів, 
тендер на послуги з буріння та експлуа-
тації свердловин (послуги по інженер-
ному супроводу бурильних ясів) не від-
бувся. Повідомлення про це з’явилося 
в системі Prozorro.

Тендер було оголошено 25 лютого 2021 
року. У ньому передбачалися наступні 
послуги: сервіс з інженерного супрово-
ду чотирьох типорозмірів бурильних 
ясів, що використовуються для запо-
бігання аварій при бурінні свердловин. 
Вартість закупівлі становила 29,7 млн 
грн (з ПДВ).

Єдину пропозицію на участь в даному 
тендері подала компанія «Везерфорд 
Україна» (Weatherford Ukraine), запро-
понувавши вартість послуг 16,5 млн грн 
(з ПДВ). Аукціон, котрий мав відбутися 
5 травня було скасовано, через подання 
для участі в торгах менше двох тендер-
них пропозицій.

GEOnews 

Україні необхідно понад
200 мільярдів євро для здійснення 

енергетичного переходу до 2050 року 
Для здійснення енергетичного пере-

ходу через 29 років (до 2050 року), Укра-
їні необхідно понад €200 млрд, або 5 % 
ВВП щорічно протягом наступних 29 

років. Про це повідомив Віталій Зайчен-
ко, директор з управління ОЕС України, 
головний диспетчер НЕК «Укренерго» 
під час онлайн-конференції Energy Club. 
Він також відзначив, що така сума, най-
більш ймовірно, є непідйомною для су-
часної економіки України. 

«Оцінка вартості зеленого переходу 
в Україні, мінімальна цифра яку мож-
на озвучити – більше 200 млрд євро на 
період до 2050 року, відповідно до тих 
планів, що розроблялись по Grean Deal. 
Це, мабуть, непідйомна цифра для еко-
номіки України, більше 5 % ВВП треба 
щорічно буде виділяти на цю ціль», - 
відзначив головний диспетчер НЕК 
«Укренерго» Віталій Зайченко.

GEOnews 

У Міндовкіллі відбулася
селекторна нарада з приводу 

забруднення р. Тиса
За останні два місяці у Закарпатській 

області на притоках річок Тиса, Латори-
ця та Боржава рівень води піднімався 7 
разів та тричі в основних руслах.

Затори в заплавах, до яких є доступ 
техніки та людей вже ліквідовуються.

Крім того, Закарпатська обласна рада 
вдвічі збільшила обсяг фінансування 
відповідної програми з ліквідації сміт-
тєзвалищ.

Після того, як фахівці отримають фі-
зичну можливість добратися до сміттє-
вих заторів, буде здійснене їх технічне 
документування та ліквідація.

Таку інформацію озвучили пред-
ставники Закарпатської ОДА під час 
селекторної наради Міндовкілля з об-
лдержадміністраціями, Державною 
екологічною інспекцією, Державним 
агенством водних ресурсів та Басей-
новим управлінням водних ресурсів 
річки Тиса.

Руслан Стрілець запропонував об-
лдержадміністраціям розглянути мож-
ливість створення на місцях координа-
ційних штабів із ліквідації сміттєвих 
заторів на річці Тиса.

Крім того, прийнято рішення:
ОДА спільно з ОМС в найкоротший 

термін мають розробити та подати Мін-
довкіллю план виявлення та ліквідації 
сміттєвих заторів та несанкціонованих 
і стихійних сміттєзвалищ, а також план 
запобігання потраплянню сміття у вод-
ні об’єкти в подальшому;

Держводагентство проведе моніто-
ринг якості води у річці Тиса та надасть 
Міндовкіллю актуальні дані з аналіти-
кою змін, що відбулись за останні роки;

ДЕІ в областях проінспектує прибе-
режно-захисні смуги щодо наявності 
несанкціонованих сміттєзвалищ;

також перевірять виконання всіх ра-
ніше виданих приписів та вживатимуть 
заходів щодо відшкодування збитків, 
завданих державі;

перевірять і наявність схем санітарно-
го очищення населених пунктів в межах 
областей басейну р. Тиса.

GEOnews
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У Києві планується розвиток 

інфраструктури для електрокарів 
Київська міська державна адміністра-

ція (КМДА) уклала Меморандум про 
взаємодію та співпрацю щодо ство-
рення та розвитку інфраструктури 
для електричних автомобілів  з Групою 
Нафтогаз. 

Сторони домовились об’єднати зусил-
ля у впровадженні енергоефективних та 
екологічно безпечних технологій, попу-
ляризації використання електрокарів та 
створення відповідної інфраструктури 
для їх підзарядки у Києві. 

У планах відкриття щонайменше 50 
електричних зарядних станцій, забез-
печивши можливість зарядки електро-
карів у всіх районах міста.

Одна з вже робочих станцій розмі-
щується Бессарабській площі. Вона 
стала четвертим проєктом компанії та 
черговим кроком до реалізації плану 
з масштабного виходу на ринок елек-
трозарядних пристроїв. Середній час 
зарядки одного автомобіля становить 
приблизно 2,5 години. Розрахуватися 
водії можуть банківською карткою за 
допомогою спеціального додатку на 
мобільному телефоні.

GEOnews 

Навіщо зберігати степи та луки? 
Степи депонують вуглець, регулю-

ють кліматичні умови, підтримують 
біохімічні цикли, формують первинну 
біомасу, підтримують біорізноманіття, 
регулюють колообіг води.

Тому з перетворенням великих площ 
трав’янистих екосистем втрачаються 
важливі регуляторні механізми й по-
чинається дестабілізація природних 
процесів.

- Степи та луки є джерелом природних 
кормів для домашньої худоби. 

- Переважна більшість рослин, що ви-
користовуються в лікувальній практиці, 

- це степові та лучні види.
- Степи та луки можуть бути джере-

лом саджанців та насіння трав’янистих 
рослин.

- Степові землі відрізняються високою 
вологоємкістю ґрунтів. 

- Трав’янисті екосистеми містять ко-
лосальний резерват грунтової фауни, 
необхідної для ґрунтоутворення на де-
градованих землях.

З втратою останніх степів назавжди 
зникне та частина світового біорізно-
маніття, що пов’язана із степами. А 
території, де був степ, перетворяться в 
напівпустелі та пустелі. 

GEOnews

Понад 80 % українців виступають за 
розвиток «зеленої» енергетики 

Понад 80 % українців підтримують 
розвиток зеленої енергетики в Україні 
та зацікавлені у зменшенні шкідливих 
викидів в навколишнє середовище. 

«70-80 % українців абсолютно підтри-
мують чисту енергетику, відновлювані 
джерела енергії та готові їх розвивати. 
Але фактично ті самі 70 % не готові пла-
тити за цю енергетику більше», - від-
значила президентка організації DiXi 
Group Олена Павленко.

Як вказують представники DiXi 
Group, уряд має забезпечити умови для 
розвитку галузі зеленої енергетики в 
Україні відповідно до запиту населення.

Більше того, представник Єврокомісії 
в Україні Торстен Велерт зазначав, що 
Кабмін повинен виплатити борги під-
приємствам відновлюваної енергетики, 
як того вимагає підписаний у 2020-му 
«Меморандум про взаєморозуміння», а 
також максимально наблизити момент 
запуску «зеленої» аукціонів в Україні 
для подальшого зниження вартості 
електроенергії з відновлюваних джерел.

GEOnews 

Міненерго прийняло Програму 
забезпечення надійності роботи 

електромереж
Міністерство енергетики затверди-

ло Програму забезпечення надійнос-
ті роботи електричних мереж у 2021 
році, яка спрямована на забезпечення 
надійнішого постачання електроенергії 
в країні. Така програма розробляється 
щороку для підтримання стану елек-
тромереж. 

Програма передбачає:
підвищення надійності роботи елек-

тричних мереж шляхом використання 
сучасних матеріалів, обладнання, вдо-
сконалення устаткування та оснащення;

застосування пристроїв релейного 
захисту та протиаварійної автоматики 
на новій елементній базі та комплектів 
телемеханіки для гнучкого режимами 
роботи електричних мереж;

створення автоматизованих систем 
диспетчерського та технологічного 
управління, основним елементом яких 
є оперативно-інформаційні комплекси 
та система управління електроспожи-
ванням;

збільшення обсягів реконструкції 
електромереж з максимально можли-
вим подальшим використанням на-
явних проводів, опор, обладнання та 
матеріалів тощо.

ремонт 46,76 тис. км повітряних ліній 

напругою 0,4 -150 кВ; 20 676 трансфор-
маторних підстанцій 6 - 150 кВ та ін.

GEOnews

Родентициди вбили вже 2000 
перелітних птахів на Херсонщині 
Екологічно несвідома діяльність фер-

мерів на оточуючих заповідник землях 
призводить до загибелі нових сотень 
рідкісних видів перелітних птахів. Збит-
ки, нанесені державі, уже сягнули понад 
6 мільйонів гривень. 

З 2 до 18 січня у заповіднику «Аска-
нія-Нова» було виявлено 218 загиблих 
сірих журавлів (занесені до Червоної 
книги України; збитки - 3 270 000 грн). 
При патологоанатомічному дослідженні 
трупів птахів працівники заповідника 
виявили ознаки отруєння. 

6 січня було здійснено обстеження 
полів навколо заповідника і виявле-
но розкидання зерна, протравленого 
родентицидами для контролю спала-
ху чисельності мишовидних гризунів. 
Було встановлено, що птахи отруїлися 
препаратом з діючою речовиною «Бро-
дифакум».  Херсонщина на цей час ста-
ла центром знищення журавлів всієї 
Європи. Схоже, що сотні, а можливо й 
тисячі перелітних птахів вже не вийде 
врятувати, адже найбільш масовий про-
літ - лише розпочинається.

GEOnews 

Понад € 4 млрд потрібно
для виконання Нацплану 

скорочення викидів 
Для виконання Національного плану 

скорочення викидів від великих спа-
лювальних установок (що передбачає 
модернізацію всіх та закриття деяких 
блоків ТЕС та ТЕЦ), необхідно понад € 
4 млрд або  понад 130,5 млрд грн. Про 
це 1 квітня повідомив член дирекції 
«Центренерго» Сергій Колесніков, з 
посиланням на дані робочої групи при 
Міністерстві енергетики. 

Сергій Колесніков також пояснив, що 
практика європейських країн показує, 
що ці гроші знаходяться чи то в бюджет-
но-державних програмах, чи заклада-
ються у тарифоутворенні. Він відзначив, 
що через 2-3 роки, буде складно забезпе-
чити легальне функціонування енергоб-
локів ТЕС загальною потужністю 12 ГВт, 
що наразі необхідні енергосистемі для 
балансування, саме через необхідність 
виконання усіх екологічних вимог.

При Міністерстві енергетики України 
працює робоча група, що надає варіанти 
забезпечення Нацплану. 

GEOnews 
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Позов до Держгеонадр стосовно 

родовища «Миропільське» 
задовільнено

До Житомирського окружного ад-
міністративного суду звернулося ТОВ 
«Граніт» із позовом до ДСГНУ. Вимоги 
позивача були наступні:

визнати протиправною бездіяльність 
Державної служби геології та надр Укра-
їни щодо відновлення дії спеціального 
дозволу на користування надрами від 
31.12.2004 №3638;

скасувати наказ голови Державної 
служби геології та надр України від 
30.05.2019 №179, яким зупинено дію 
спеціального дозволу на користування 
надрами від 31.12.2004 №3638;

скасувати п. 2 наказу голови Держав-
ної служби геології та надр України від 
21.10.2020 №460, який стосується ТОВ 
«Граніт», а саме: часткової зміни підстав 
для зупинення дії спеціальних дозволів 
та доповнення переліку порушень та 
підстав для зупинення дії спеціального 
дозволу на користування надрами від 
31.12.2004 №3638.

В обґрунтування позову ТОВ «Гра-
ніт» зазначає, дія спеціального дозво-
лу зупинена у зв`язку з порушеннями, 
встановленими під час перевірки ТОВ 
«Граніт», за наслідками якої складено 
акт перевірки та винесено припис. Про-
типравність певних положень припису 
підтверджена у судовому порядку.

Дослідивши докази сторін, суд зазна-
чає, що станом на день видачі наказу 
позивач дійсно не виконав вимоги при-
пису, оскільки була відсутня геохімічна 
оцінка родовища. У той же час, Держ-
геонадрами не доведено, що мало місце 
порушення законодавства про охорону 
надр позивачем.

Таким чином, суд задовольнив позов 
ТОВ «Граніт» до Держгеонадр, тим са-
мим визнавши протиправним та скасу-
вавши накази Служби, якими зупинено 
дію спецдозволу, а також стягнув на ко-
ристь позивача 4 467,00 грн.

GEOnews

Мінрегіон обговорює стратегію 
боротьби з незаконними АЗС

Олексій Чернишов, Міністр розвит-
ку громад та територій, зустрівся з 
керівництвом “Нафтогазової асоціації 
України” та з представниками мереж 
автозаправних станцій. На зустрічі було 
обговорено результати відпрацювання 
проблеми незаконної торгівлі пальним 
та детінізацію ринку нафтопродуктів.

«В результаті спільної роботи має 
бути припинена діяльність усіх неле-

гальних автозаправних станцій. Триває 
робота з виявлення незаконного обігу 
пального. Всі автозаправні станції в 
Україні пройдуть перевірку», – зазначив 
Міністр розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов.

Представники Асоціації зауважили, 
що виступають за чесну конкуренцію в 
межах правового поля. У кожній з об-
ластей нині працюють міжвідомчі групи, 
робота яких спрямована на припинення 
нелегального обігу пального.

«Наші стратегічні завдання – закрити 
тіньовий ринок пального, підтримати 
повну і прозору фіскалізацію, а також 
створити умови для прогнозування цін 
на пальне», – додав Міністр. Роботу у 
цьому напрямі системно продовжують 
на регіональному рівні під контролем 
Мінрегіону.

GEOnews

Україна та Ізраїль домовились 
співпрацювати у сфері управління 

водними ресурсами
Заступник очільника Міндовкілля 

Михайло Хорєв зустрівся із заступни-
ком посла Держави  Ізраїль в Україні 
Йоавом Бистрицьким, аби обговорити 
перспективи розвитку українського 
водного сектору та поділитись досві-
дом у цій сфері.

За словами пана Йоава Бистрицьки, 
Ізраїль має гарні практики управління 
водними ресурсами. 70% води, яку ви-
користовує Ізраїль - морська, а 87% очи-
щених стічних вод використовуються у 
сільському господарстві. «Ми можемо 
допомогти Україні ефективніше управ-
ляти водними ресурсами та поділимося 
своїми знаннями і досвідом», - повідо-
мив пан Йоава Бистрицьки.

Сторони домовились, що:
Ізраїльський центр міжнародно-

го співробітництва МАШАВ та про-
веде для українських фахівців серію 
онлайн-тренінгів у сфері дієвого управ-
ління водними ресурсами;

Ізраїльські партнери реалізують пі-
лотний проєкт на Півдні України із за-
стосуванням інноваційних ізраїльських 
технологій зрошення;

Країни і надалі співпрацюватимуть у 
сфері управління водними ресурсами та 
залучатимуть досвід і інвестиції Ізраї-
лю для розвитку українського водного 
сектору.

GEOnews

Укренерго обмежило виробництво 
«зеленої» електроенергії 

НЕК «Укренерго» 28 березня засто-

сувала диспетчерське обмеження ви-
робництва електроенергії з ВДЕ на тлі 
зниження споживання і збільшення 
генерації за «зеленим тарифом».

Тільки третина генерації з ВДЕ зможе 
отримати компенсацію на тлі обмежень.

У цей день був присутній профіцит в 
обсязі 25 млн кВт-год, при цьому в цей 
день був досягнутий рекордний рівень 
виробництва АЕС – 63,5 %, а макси-
мальна потужність ВДЕ склала 2,5 ГВт.

У прес-центрі «Укренерго» відзначили, 
що виробник е/е з ВДЕ може розрахо-
вувати на компенсацію тільки за умови, 
якщо його електростанція підключена 
до Системи управління обмеженнями 
«Укренерго», станція обладнана теле-
метрією, надає відповідні дані систем-
ному оператору і виконує всі команди 
диспетчера. 

«Укренерго» закликає об’єкти ВДЕ 
підключитися до Системи управління 
обмеженнями.

GEOnews 

Останні дані моніторингу 
екологічної ситуації на лінії 

розмежування
Протягом останнього місяця Дер-

жекоінспекція здійснила радіаційне 
обстеження територій та природних 
об’єктів, максимально наближених до 
лінії розмежування.

Зокрема, у Луганській області показ-
ники наступні:

На блок-посту м. Попасна:
• значення природного фону ПЕД – 

γ-випромінювання становить 0,08-0,10 
мкЗв/год;

• ПЕД – γ-випромінювання землі ста-
новить 0,07-0,09 мкЗв/год та повітря - 
0,05-0,07 мкЗв/год;

• значення природного фону щільнос-
ті потоку β-частинок становить 0,004-
0,005 част./см2*хв;

• щільність потоку β-частинок землі 
становить 0,004-0,005 част./см2*хв, по-
вітря 0,004-0,005 част./см2*хв.

У Донецькій області при максимально 
допустимій нормі 0,3 мкЗв/год:

• смт. Новолуганське - радіаційний 
фон склав 0,15-0,17 мкЗв/год;

• м. Торецьк - радіаційний фон склав 
0,13 мкЗв/год;

• м. Авдіївка - радіаційний фон склав 
0,14 мкЗв/год.

Тобто відхилення від норми відсутні.
Для контролю ситуації, Держекоін-

спекція щомісяця проводитиме заміри 
радіаційного фону на лінії розмежу-
вання.

GEOnews
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На континентальному
шельфі Норвегії знайдено

до 120 млн барелів нафтового 
еквіваленту 

Родовище, запаси якого попередньо 
оцінюються в 75-120 млн барелів на-
фтового еквівалента, виявила норвезька 
нафтокомпанія Equinor на континен-
тальному шельфі Норвегії. Як відзна-
чається в пресрелізі Equinor, розвіду-
вальні свердловини розташовуються в 
трьох кілометрах на північний захід від 
родовища Fram, в 11 км на північний за-
хід від Troll і в 120 км на північний захід 
від Bergen. Родовище виявлено в парт-
нерстві з Var Energi, Idemitsu Petroleum 
і Neptune Energy.

З огляду на якість ресурсів і близь-
кість родовища до існуючої інфра-
структури, його розробка, вважають в 
Equinor, може проходити відповідно до 
кліматичних цілей компанії. До 2030 
року компанія має намір скоротити об-
сяг викидів парникових газів на своїх 
родовищах і заводах в Норвегії на 40 % 
в порівнянні з 2018 роком.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Результати генерації електроенергії 
у світі за 2020 рік 

Дані березневого звіту Global 
Electricity Review 2021 свідчать, що гло-
бальне виробництво електричної енергії 
у 2020 році було забезпечено завдяки 
наступним видам генерації: вугільна – 
8,7 тис ТВт-год (33,8 %), з природнього 
газу – 5,9 тис ТВт-год (22,8 %), гідрое-
лектростанції – 4,3 тис ТВт-год (16,8 %), 
атомні електростанції – 2,6 тис ТВт-год 
(10,1%), вітроелектростанції – 1,6 тис 
ТВт-год (6,1 %), сонячні електростанції 

– 840 ТВт-год (3,3 %), біонергетика – 586 
ТВт-год (2,2 %).

Вироблений обсяг електроенергії з 
альтернативної генерації у 2020 році 
змінився так:

- СЕС – +19,9 %, 
- ВЕС – +12,2 %, 
- Гідроенергетика – +2,2 %, 
- Біоенергетика – +2,4 %, 
- Інші об’єкти з ВДЕ – +5,8 %; 
Сектор традиційної енергетики змі-

нився наступним чином:
- Вугілля – -3,8 %, 
- Природний газ – -0,9 %,  
- Ядерна енергетика – -3,8 %, 
- Інші види викопного палива – +3,6 %; 

Любов Скиба, іноземні видання

У світі скорочується число 
нафтогазових бурових установок 
У березні 2021 року кількість буро-

вих установок для видобутку нафти і 
газу, ранній індикатор видобутку, по 
всьому світу скоротилася в місячному 
вираженні на 39 одиниць, або на 3 % - 
до тисячі двісті тридцять одої штуки, 
свідчать дані американської нафтога-
зової сервісної компанії Baker Hughes. 
У річному вираженні кількість діючих 
бурових знизилося на 733, або на 37 %.

У Сполучених Штатах Америки, 
згідно з даними компанії, показник в 
місячному вираженні виріс на 10, або 
на 2,5 %, склавши 408 штук, в Канаді - 
скоротився на 63, або майже на 37 %, до 
108 установок.

Кількість бурових установок в Євро-
пі піднялася на 2, до 100 одиниць, на 
Близькому Сході - зросла на 1 і склала 
261. В Азіатсько-Тихоокеанському ре-
гіоні кількість установок збільшилася 
на 9 - до 170, в Африці - на 2, до 59. У 
Латинській Америці показник залишив-
ся на лютневому рівні - 125 установок. 

Любов Скиба, 
за матеріалами іноземних видань

Всупереч рішенню ОПЕК + 
підняти видобуток дефіцит нафти 

збережеться 
Ринок нафти залишиться в помір-

ному дефіциті, незважаючи на рішення 
ОПЕК + наростити видобуток. 

Рішенням від 1 квітня ОПЕК + визна-
чив подальші параметри угоди. У квітні 
група скорочує видобуток на 7,9 млн б/д, 
в травні - на 7,3 млн, в червні - на 6,6 
млн, в липні - на 5,76 млн б/д.

ОПЕК + виходить з найбільш імовір-
ного сценарію, що попит в найближчі 
місяці продовжить відновлюватися на 
тлі як сезонних факторів, так і посту-
пового пом’якшення карантинних об-
межень. За оцінками управління енер-
гетичної інформації Міненерго США 
(EIA), в найближчі три місяці попит на 
нафту може вирости на 2 млн б/д. Це 
приблизно відповідає тим додатковим 
обсягами, які збирається вивести на 
ринок ОПЕК +.

До липня видобуток країн ОПЕК + 
має вийти на той рівень, який підтиму-
вався під час останньої стадії операції, 
досягнутої в квітні минулого року. 

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

СБ може зберегти фінансування 
проєктів з викопного палива 

Переглянута політика Світового бан-
ку (СБ) щодо зміни клімату зобов’язує 
його приймати фінансові рішення від-
повідно до зусиль щодо обмеження 
глобального потепління. У той же час 
вона не гарантує припинення фінансу-
вання програм, пов’язаних з викопним 
паливом. 

Згідно з оновленим планом СБ зо-
бов’язується «привести свої фінансові 
потоки у відповідність з цілями Паризь-
кої угоди» до липня 2023 року. 

Відомо тільки, що СБ буде оцінюва-
ти газові проєкти в індивідуальному 
порядку і має намір підтримувати їх в 
рамках відмови енергетичної галузі від 
вугілля.

Прихильники екологічних кампаній 
заявили, що презентація СБ їх розча-
рувала, і висловили побоювання, що 
обіцянка банку відповідати Паризькій 
кліматичній угоді мало що змінить на 
практиці. У тому числі в підході Світо-
вого банку до викопних видів палива. 

Любов Скиба, 
за матеріалами іноземних видань

Електромобілі займуть половину 
світового авторинку до 2030 року 
Після 2033 року електромобілі за-

ймуть більше половини світового ав-
томобільного ринку. 

Відзначається, що зростання поши-
рення електрокарів буде забезпечено 
за рахунок прискорення енергетичного 
переходу. Лідерство в області впрова-
дження електромобілів в найближчі 
роки залишиться за Європою. За оцін-
ками Rystad Energy, її частка в продажах 
електромобілів перевищить 10 % вже у 
2021 році та 20 % у 2025. За ЄС слідува-
тимуть Північна Америка та Азія. 

Якщо оцінювати довгострокову пер-
спективу, то експерти очікують різко-
го зростання частки електромобілів 
до 2040 року, а до 2050 року вона може 
досягти майже 100 % у всіх регіонах, 
крім Африки.

За розрахунками Міжнародного енер-
гетичного агентства (МЕА), скорочення 
викидів вуглекислого газу в усьому світі 
на 40 % до 2030 року вимагатиме збіль-
шення частки проданих пасажирських 
електромобілів до 50 % до зазначеного 
терміну. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання


