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Національному природному 
парку «Гуцульщина» 

19 років
Національний природний парк 

«Гуцульщина» розташований в лісистій 
частині Покутсько-Буковинських Кар-
пат.

Особливо цінними на території парку 
є праліси, старовікові ліси та заповідні 
урочища.

Тут сконцентровано багато туристич-
но привабливих природних об’єктів:

• озеро Лебедин в однойменному за-
повідному урочищі;

• річка Пістинька і Рибниця з числен-
ними водоспадами-гуками та геологіч-
ними відслоненнями;

• гребені хребтів Каменистий, Сокіль-
ський, Брусний, Карматура та вершини 
Грегіт, Лисина Космацька.

У парку є 12 еколого-пізнавальних 
стежок. Найбільшою популярністю 
серед туристів користуються маршру-
ти «До оглядового майданчика на горі 
Острий», «На озеро Лебедин», «На по-
лонину Росохата», «На гору Михалків».

Найбільшим рекреаційним об’єктом 
є Маєток Святого Миколая. А у куточку 
Кобаківської діброви функціонує Пасіка 
Святого Миколая, яка налічує близько 
ста вуликів.

Редакція газети «Про вплив на до-
вкілля» щиро вітає працівників націо-
нального парку, які докладають багато 
зусиль для збереження цієї мальовничої 
природи, та бажає наснаги і здоров’я у 
цій відповідальній праці!

GEOnews

Міненерго залучає британський 
досвід для трансформації 

вугільних регіонів
Міжнародна консалтингова компа-

нія ERM презентувала план підготовки 
до пілотного проєкту з трансформації 
вугільних регіонів. У презентації взяли 
участь представники Міністерства енер-
гетики, об’єднаного міжнародного під-
розділу з енергетики Міністерства за-
кордонних справ, справ співдружності 
націй та розвитку Великої Британії, а 
також  Посольства Великої Британії в 
Україні.

Пілотний проєкт сприятиме нала-

годженню ефективної та чесної кому-
нікації із громадами міст, де відбува-
тимуться зміни. 

Адже трансформація вугільних регі-
онів має враховувати складні соціаль-
но-економічні та екологічні проблеми 
та створити сталу модель перепрофі-
лювання та відновлення регіонів, яка 
створить нові робочі місця та  відкриє 
бізнес-можливості для мешканців регі-
ону та інвесторів.

У рамках підготовки до проєкту 
британські спеціалісти разом з україн-
ськими фахівцями визначать вугільний 
регіон України, де буде реалізовано пі-
лотний проєкт, проведуть попередні 
консультації із зацікавленими сторо-
нами та створять план трансформації 
регіону.

Роботи мають бути закінчені у березні 
2022 року.
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У Мінрегіоні обговорили зміни 
до ДБН щодо проєктування та 

будівництва автодоріг
У Міністерстві розвитку громад та 

територій пройшло засідання Науко-
во-технічної ради Мінрегіону, на якому 
було розглянуто проєкт Зміни №2 ДБН 
В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Ча-
стина I. Проектування. Частина II. Бу-
дівництво» розроблений ДП «Держдор-
НДІ». Захід відбувся під головуванням 
заступника Міністра розвитку громад 
та територій Наталії Козловської, за 
участю представників Міністерства 
інфраструктури, Укравтодору, ДСНС, 
базових організацій у будівництві, екс-
пертів.

Зокрема, запропоновані зміни стосу-
ються розташування дорожніх огорож 
на дорогах загального користування та 
освітлення доріг міжнародного значен-
ня, а також влаштування пішохідних пе-
реходів та розв’язок в різних рівнях на 
автодорогах загального користування. 
Зміни направлені на підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху.

За результатами обговорення на засі-
данні Секції до проєкту Зміни були вне-
сені пропозиції від Мінінфраструктури 
та учасників засідання. Було прийнято 
рішення доручити ДП «ДерждорНДІ» 

(«Державний дорожній науково-дослід-
ний інститут ім.М.П.Шульгіна») опра-
цювати зауваження та застереження, 
підготувати та винести на розгляд на 
найближче засідання Секції доопрацьо-
ваний проєкт Зміни до ДБН.
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Дніпропетровський адмінсуд 
виніс рішення по справі 
№160/16602/20 з приводу 
ділянки Васьковицька-1

ТОВ «ЕКОПРОМЛАБ» звернулось до 
Дніпропетровського окружного адмі-
ністративного суду з позовною заявою 
до Державної служби геології та надр 
України, у якій просить:

– визнати протиправною відмову ви-
дачі спецдозволу з метою видобування 
лабрадоритів ділянки Васьковицька-1 
(Житомирська обл.);

– зобов`язати ДСГНУ видати позива-
чу спецдозвіл на зазначеній ділянці без 
проведення аукціону.

В обґрунтування позовних вимог 
зазначено, що ТОВ «ЕКОПРОМЛАБ» 
звернулось до Держгеонадр із заявою 
щодо отримання спеціального дозво-
лу на користування надрами з метою 
видобутку лабрадоритів ділянки Вась-
ковицька-1. З метою проведення апро-
бації запасів корисних копалин між 
позивачем та відповідачем було укла-
дено Договір купівлі-продажу права на 
користування узагальненою геологіч-
ною інформацією. 3 метою виконання 
цих робіт позивачем було витрачено 
загальний об`єм інвестицій в розмірі 
673342, 00 грн.

ДСГНУ відмовило позивачеві у вида-
чі спецдозволу, обґрунтовуючи це тим, 
що позивачем не було подано повний 
пакет документів, а подані документи 
не відповідають вимогам Порядку № 
615, на підставі чого було здійснено їх 
повернення.

Розглянувши справу по суті, суд ви-
рішив задовольнити повністю позовну 
заяву ТОВ «ЕКОПРОМЛАБ» до Дер-
жавної служби геології та надр Украї-
ни, а також стягнути з відповідача на 
користь ТОВ «ЕКОПРОМЛАБ» судові 
витрати у сумі 6306 грн.

GEOnews
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Польська PGNiG 
придбає понад 50 % у 

ТОВ «Карпатигазвидобування» 
Польська нафтогазова компанія 

PGNiG SA планує придбати понад 50 
% у ТОВ «Карпатигазвидобування», що 
належить українській групі компаній 
«Енергетичні ресурси України» та воло-
діє спецдозволом на Біблівську нафтога-
зову площу, що на Львівщині. Рішення 
буде розглянуто під час засідання Ан-
тимонопольного комітету України 13 
травня. 

Раніше Польська нафтогазова ком-
панія (PGNiG) підписала угоду з ERU 
Management Services (американська 
материнська компанія групи ERU) про 
співробітництво в галузі розвідки і 
експлуатації вуглеводнів на ділянці у 
Львівській області поблизу польського 
кордону. Початок розвідки газу в Укра-
їні PGNIG заявила на першу половину 
2021 року.

Задовго перед цим керуючі партнери 
групи компаній «Енергетичні ресурси 
України» Ярослав Мудрий і Дейл Пер-
рі стали кінцевими бенефіціарними 
власниками відповідно 51 % і 49 % ТОВ 
«Карпатська індустріальна група 2014». 
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Позачергове засідання 
Державної комісії ТЕБ та НС

За дорученням Прем’єр-міністра 
України було проведено позачергове 
засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій. 

За підсумками було ухвалено низку 
рішень. Зокрема, щодо запобігання та 
протидії масовим пожежам лісів, тор-
фовищ і сільгоспугідь у Луганській та 
Донецькій областях у літній період 2021 
року.

Луганській облдержадміністрації до-
ручено забезпечити виконання завдань, 
що спрямовані на протидію пожеж, які 
було ухвалено на засіданні Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 12 
березня 2021 р.

Також обговорили питання створення 
безпечних умов для проведення ЗНО 
умовах епідемії Covid-19. Відповідно до 
рішення Державної комісії ТЕБ та НС 
мають бути сформовані списки пунк-
тів проведення ЗНО, у всіх пунктах 
тестування мають чергувати медичні 
працівники, а в приміщеннях повинні 
постійно проводитись дезінфекційні 
заходи.

За результатами засідання Державна 

комісія ТЕБ і НС доручила централь-
ним та місцевим органам виконавчої 
влади актуалізувати відповідні плани 
цивільного захисту та перевірити тех-
нічні засоби.
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Проведення державної експертизи 
землевпорядної документації: 

показники тижня
За минулий тиждень 2021 року пра-

цівниками Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру 
та його територіальних органів прове-
дено державну експертизу 346 докумен-
тацій із землеустрою та оцінки земель.

Зокрема, відділом експертизи цен-
трального апарату розглянуто та під-
готовлено висновки щодо 66 докумен-
тацій, з них:

• проєктів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок – 39,

• технічних документацій щодо інвен-
таризації земельних ділянок – 6,

• документацій з оцінки земель – 21.
Відділами державної експертизи те-

риторіальних органів розглянуто та 
підготовлено висновки щодо 280 доку-
ментацій, з яких:

• проєктів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок – 239,

• проєктів землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж адміністративно-те-
риторіальних одиниць – 1,

• документацій з оцінки земель – 40.
Найкращі показники представлені 

головними управліннями Держгеока-
дастру у Кіровоградській, Закарпатській 
та Хмельницькій областях.
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Олексій Чернишов: 
Уряд ухвалив понад 200 заходів, що 

стимулюватимуть розвиток 
кожного регіону та громади

Уряд на засіданні ухвалив План за-
ходів на 2021-2023 роки до Державної 
стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки. 

Цей документ конкретизує дії дер-
жави щодо реалізації регіональної 
політики, визначає терміни та відпові-
дальних за виконання заходів, а також 
індикатори оцінки результативності їх 
виконання.

План заходів на 2021-2023 роки до 
Державної стратегії регіонального роз-
витку на 2021-2027 роки – комплексний 
документ, що містить 207 заходів та охо-
плює 34 із 39 напрямів на досягнення 17 
оперативних цілей Стратегії.

Уряд, зі свого боку, має ухвалити акти 

для створення онлайн-платформи мо-
ніторингу та оцінки розвитку регіонів 
та громад, контролю використання 
природних ресурсів, покращення жит-
лового забезпечення ветеранів війни 
та членів їхніх сімей, проведення моні-
торингу та оцінки ефективності діяль-
ності голів обласних, Київської міської 
державної адміністрації; розроблення і 
затвердження нового державного стан-
дарту дошкільної освіти, підвищення 
доступності надання медичної допомо-
ги із застосуванням телемедицини.
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Скільки дельфінів живе у 
Чорному морі?

У водах Чорного та Азовського морів 
мешкає три види дельфінів – афаліна, 
білобочка та морська свиня. У ХХ сто-
літті через промисловий вилов їх кіль-
кість зменшилася у п’ять разів. Сьогодні 
вони охороняються Червоною книгою 
України та конвенціями.

Вперше в історії науки у Чорному та 
Середземному морях одночасно дослі-
дили чисельність та поширення дельфі-
нів. Два роки 100 науковців, 10 літаків та 
6 суден обстежували чорноморсько-се-
редземноморські простори. Науковці 
дослідили 60 % території Чорного моря 
та 77 % Середземного. 

У Середземному морі живе понад 600 
тисяч дельфінів. У Чорному - щонаймен-
ше 253 тисячі. Серед них:

• 119 000 звичайних дельфінів, або 
білобочок;

Результати обстеження використову-
ватимуть для:

• оцінки стану популяцій китоподіб-
них Чорного моря;

• оновлення Червоного списку Між-
народного союзу охорони природи та 
Червоної книги України; 

• планування заходів з охорони дель-
фінів;

• створення морських заповідних ак-
ваторій. 

Завдяки цим відомостям поліпшуєть-
ся наше уявлення про стан екосистеми 
Чорного моря, адже дельфіни є індика-
торами його екологічного стану.

• 94 000 морських свиней - найменших 
за розмірами китоподібних;

• 42 000 дельфінів-афалін. Афаліни 
виявилися найбільш вразливими внас-
лідок свого способу життя.

Результати обстеження дозволяють 
зробити попередній висновок, що стан 
популяцій чорноморських китоподіб-
них не погіршився за останні 20 років. 

GEOnews
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Компанію вартістю $ 2,6 млрд 
створюють американські 

Bonanza Creek і Extraction Oil
Про злиття оголосили американські 

Bonanza Creek Energy Inc. і Extraction 
Oil & Gas Inc. В результаті буде створено 
компанію вартістю близько $ 2,6 млрд. 

Обидві компанії ведуть видобуток 
в Денвер-Юлесбурзькому сланцевому 
басейні в штаті Колорадо.

Об’єднана компанія, яка отримає 
назву Civitas Resources Inc., стане най-
більшим виробником нафти і газу в 
Денвер-Юлесбурзькому басейні з видо-
бутком близько 117 тис. бар. нафтового 
еквівалента на добу.

Злиття, як очікується, дозволить ком-
паніям домогтися щорічної економії на 
витратах в розмірі близько $ 25 млн.

Головним виконавчим директором 
Civitas стане нинішній CEO Bonanza 
Creek Ерік Грігера, її раду директо-
рів очолить голова ради директорів 
Extraction Бен Делл.

Злиття Bonanza Creek і Extraction Oil 
є однією з декількох угод в нафтогазо-
вому секторі США, де останнім часом 
відбувається активна консолідація.

Любов Скиба, іноземні видання 

Комітет з питань екології 
рекомендував Верховній Раді 

прийняти за основу 
законопроєкт №4167-д

Головна мета документа – запустити 
екологізацію української промисловос-
ті та зменшити її негативний вплив на 
довкілля і здоров’я людей. Адже досі 
переважна частка підприємств працює 
на застарілому обладнанні.

Щоб стимулювати підприємства 
модернізуватися на державному рівні 
потрібні зрозумілі правила, вимоги та 
чіткі строки їх виконання.

За словами міністра Міндовкілля 
Романа Абрамовського, законопроєкт 
покликаний їх встановити. Зокрема, 
запровадити єдиний інтегрований до-
вкільний дозвіл на основі найкращих 
доступних технологій та методів управ-
ління для великих забруднювачів, адже 
це те, чого чекають міжнародні партне-
ри, та жителі Кривого Рогу, Запоріжжя, 
Маріуполя, Дніпра, інших промислових 
міст, адже імплементація положень Ди-
рективи ЄС 2010/75/ЄС про промислові 
викиди є зобов’язанням України відпо-
відно до Угоди про Асоціацію з ЄС.

Також Комітет прийняв за основу не 
менш важливий законопроєкт № 3091 
про державний екологічний контроль. 
Без його ухвалення неможливо випра-

вити існуючі прогалини та забезпечи-
ти ефективну роботу екоінспекторів в 
Україні.

GEOnews

PKN Orlen запустить перші водневі 
заправні станції в Польщі 

PKN Orlen оголосила про початок 
процесу вибору підрядника для бу-
дівництва своїх перших водневих за-
правних станцій у Польщі. Згідно з 
пресрелізом, обидві станції, які будуть 
розташовані на існуючих заправних 
станціях Orlen, обслуговуватимуть ав-
тобуси і легкові автомобілі.

Розташування заправних станцій було 
обрано в результаті домовленостей з міс-
цевими органами влади, зацікавленими 
у розвитку громадського транспорту з 
нульовим рівнем викидів. Громадський 
транспорт буде заправлятися під тиском 
350 бар, а водневі електромобілі - під 
тиском 700 бар. Потреба чистого палива 
на кожному майданчику оцінюється від 
450 до 600 кг водню на добу.

Крім Польщі, PKN Orlen знаходить-
ся на завершальній стадії розгортан-
ня трьох водневих станцій у Чехії. Дві 
станції повинні бути здані в комерційну 
експлуатацію до кінця 2021 року, а інші 
станції на автомагістралі D10 відкри-
ються у 2022 році. 

Любов Скиба, іноземні видання

Світовий Банк закликає 
відмовитися від держпідтримки ЗПГ

Світовий Банк рекомендує відмови-
тися від держпідтримки використання 
ЗПГ як палива, а також ввести регу-
лювання викидів метану в атмосферу. 
СБ опублікував за результатами про-
веденого дослідження звіт «Роль ЗПГ в 
переході до судноплавства з низьким і 
нульовим викидом вуглецю».

ЗПГ часто розглядається як опти-
мальний шлях до більш екологічного 
морського транспорту завдяки набага-
то меншому забрудненню повітря цим 
паливом і його перевагам щодо викидів 
парникових газів. В галузі ведуться су-
перечки про те, якою мірою ЗПГ може 
сприяти декарбонізації судноплавства.

У документі банку розглядається мож-
ливість використання зрідженого газу в 
якості так званого перехідного палива.

Що стосується побоювань з приводу 
витоку метану, в звіті робиться висно-
вок, що ЗПГ навряд чи буде відігравати 
значну роль в зневуглецюванні морсько-
го транспорту.

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 

Країни G20 виділять 
$ 246 млрд на ВДЕ 

Країни «Великої двадцятки» (G20) 
зобов’язалися виділити як мінімум 
$ 648,60 млрд на підтримку енергетики. 
З них $ 246,06 млрд - на підтримку гене-
рації на основі відновлюваних джерел 
енергії (ВДЕ). 

Згідно з дослідженням, яке було під-
готовлено на основі нових і перегля-
нутих стратегій розвитку, країни G20 
сукупно пообіцяли виділити $ 246,06 
млрд на контексті реалізації 341 комп-
лексу заходів з розвитку ВДЕ. Крім цьо-
го, понад $ 293 млрд буде спрямовано 
країнами G20 на підтримку викопних 
джерел енергії. У тому числі $ 213 млрд 
передбачено для нафтової і газової про-
мисловості, $ 43,70 млрд - для вуглеви-
добутку і генерації. На «інші джерела 
енергії» країни зобов’язалися виділити 
майже $ 110 млрд, з яких Індія пообіця-
ла виділити $ 68,7 млрд. Також країни 
зобов’язалися виділити не менше $ 1,27 
млрд на підтримку водневої енергетики 
на основі викопного палива. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання

В Україні стартували тренування з 
раннього виявлення та запобігання 

лісовим пожежам
З початку року в українських лісах за-

фіксовано 98 пожеж на майже 52 гекта-
рах. Для порівняння, торік станом на 14 
травня відбулося 1392 пожежі на майже 
44 000 гектарів.

Основними причинами зменшення 
кількості пожеж є не тільки сприятли-
ві погодні умови, але й особлива увага 
всіх органів влади до протипожежних 
заходів. Міндовкілля спільно з іншими 
оперативними службами обговорили 
стан виконання протипожежних захо-
дів та визначили координацію дій, аби 
максимально швидко локалізовувати та 
долати наслідки пожеж. 

Наступним етапом є опрацювання 
спільної взаємодії пожежних підрозділів 
лісгоспів з різних регіонів України для 
оперативного гасіння великої лісової по-
жежі у разі її виникнення. Тому Міністр 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України Роман Абрамовський доручив 
Держлісагентству провести відповідні 
протипожежні навчання.

У Остерському лісгоспі вже стартува-
ли перші тренування. На них 63 співро-
бітники різних лісгоспів Чернігівської 
та Київської областей відпрацювали 
спільні заходи для попередження роз-
гортання великої пожежі в лісах.

GEOnews
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По справі № 640/12169/20 винесено 
рішення ОАС м. Києва

До Окружного адміністративного 
суду міста Києва звернулося ТОВ «Ті-
оФаб, ЛТД» із позовом до Держгео-
надр про визнання протиправним та 
скасування наказу №440 від 28.11.2019 
в частині зупинення дії спеціального 
дозволу на користування надрами від 
20.08.2007 №4335.

В обґрунтування позову зазначено, 
що спірний наказ Державної служби ге-
ології та надр України видано з грубим 
порушенням діючого законодавства, 
відтак підлягає скасуванню.

Відповідач просив відмовити у задо-
воленні позову, посилаючись на те, що 
акт перевірки №17/4335-Ч від 27.03.2019 
підтверджує факти порушень у сфері 
надрокористування.

Однак, матеріали справи підтверджу-
ють, що між учасниками спору підпи-
сано нову угоду про користування 
надрами, а також нову програму робіт 
на Носачівському родовищі апатит-іль-
менітових руд. 

Вищезазначене підтверджує відсут-
ність підстав для припинення права 
користування надрами.

У результаті суд вирішив повністю за-
довольнити позов ТОВ «ТіоФаб, ЛТД», 
визнати протиправними та скасува-
ти наказ ДСГНУ №440 від 28.11.2019. 
Також рішенням стягнуто на користь 
позивача 2102,00 грн судового збору за 
рахунок Держгеонадр.

GEOnews

Інвестори у ВДЕ запустили 
переговори з Мінюстом до 

звернення в арбітраж 
Ряд міжнародних компаній-інвесторів 

у відновлювані джерела енергії вступи-
ли в переговорний процес з Міністер-
ством юстиції України для взаємовигід-
ного мирного урегулювання питання до 
прийняття рішення про подання позову 
в міжнародний арбітраж. 

«В договорах між Україною та інозем-
ними державами про взаємний захист 
та заохочення інвестицій передбачений 
механізм подання «trigger notices», піс-
ля мого дається декілька місяців для 
того, щоб інвестор, перед тим, як йти 
до арбітражу проти держави спро-
бував врегулювати ситуацію мирним 
шляхом. Держава разом з інвестором 
можуть врегулювати ситуацію мирним 

шляхом, а якщо не вдасться, то відпо-
відно м’яч на стороні інвестора, і він 
для себе вирішує йти в арбітраж чи 
ні», - сказав адвокат Ярослав Чекер. За 
його словами, процедура щодо спроби 
доарбітражного мирного врегулювання 
передбачена у більшості договорів про 
захист інвестицій.

GEOnews 

Як електронний облік деревини 
допомагає контролювати 

лісозаготівлю?
В Україні діє єдина система електро-

нного обліку деревини. Вона фіксує 
кожну операцію з рубками, перевезен-
ням та реалізацією деревини. 

Завдяки системі, Міндовкілля та Дер-
жлісагентство отримують інформацію 
про баланс всієї заготовленої та реа-
лізованої деревини по всіх постійних 
лісокористувачах. Правоохоронні та 
контролюючі органи перевіряють закон-
ність проведення рубки чи походження 
деревини. Це дозволяє виявляти і лікві-
довувати корупційні схеми, пов’язані з 
тіньовим обігом деревини.

Лісгоспи ведуть облік та контроль за 
деревиною в автоматизованому режимі. 
Деревообробні підприємства – переві-
ряють походження деревини, яку вони 
купують.

Аби спростити отримання інформації 
громадськістю, ДП “ЛІАЦ” запустило 
портал https://stat.ukrforest.com/. На ньо-
му автоматично формується статистика 
по лісорубних квитках, обсягах заготівлі, 
системах та видах рубки, сертифікатах 
походження, цінах реалізації деревини.

Наразі Міндовкілля працює над мо-
дернізацією системи електронного об-
ліку деревини. 

GEOnews

Суд відхилив позов Держгеонадр по 
справі №460/7130/20

Рівненський окружний адміністра-
тивний суд розглянув справу за позовом 
Державної служби геології та надр Укра-
їни до ТОВ «КЛМ ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» 
про припинення користування надра-
ми (спецдозволи №5335 та №5336 від 
13.01.2011).

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, 
що ТОВ «КЛМ ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» від-
сутнє за місцем державної реєстрації та 
має заборгованість у сумі 3 тис 200 грн.

Відповідач просив у задоволенні позо-

ву відмовити повністю посилаючись на 
те, що Держгеонадра жодними доказами 
не довели нецільове використання надр 
ТОВ «КЛМ ЕНЕРГО-ІНВЕСТ», а також 
порушення інших вимог законодавства.

Дослідивши докази сторін, суд кон-
статує, що правових передумов для 
зупинення дії спеціальних дозволів на 
користування надрами №5335 та №5336 
від 13.01.2011 у позивача не було.

Таким чином, у задоволенні позову 
ДСГНУ до ТОВ «КЛМ ЕНЕРГО-ІН-
ВЕСТ» про анулювання спеціальних 
дозволів – було відмовлено повністю.

GEOnews

Суд частково задовольнив скаргу 
Офісу генпрокурора щодо захисту 

заказника “Жуків острів”
11 травня 2021 року Київський апе-

ляційний суд частково задовольнив 
апеляційну скаргу Офісу генерального 
прокурора щодо захисту заказника “Жу-
ків острів” на території першого україн-
ського заповідника “Конча-Заспа”, який 
було створено рішенням Київської місь-
кої ради від 02.12.1999 року № 147/649 
на місці колишнього заповідника, який 
існував з 1921 до 1934 року.

Своїм рішенням від 11.05.2021 Київ-
ський апеляційний суд визнав користу-
вання ділянкою незаконним. Загальна 
вартість території згідно з норматив-
ною грошовою оцінкою, становить 
45 млн грн. Крім того, суд зобов’язав 
відповідача сплатити судові витрати, які 
понесла держава у зв’язку з неоднора-
зовим розглядом справи в судах різних 
інстанцій ( 1 000 000 грн).
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РФ планує зайняти 20 % 
глобального водневого ринку

Російська Федерація планує зайняти 
1/5 частину світового ринку водню. Про 
це заявив міністр енергетики РФ Мико-
ла Шульгінов.

За словами російського чиновника, ця 
амбітна задача не підлягає обговоренню. 

«Використання «Північного потоку-2» 
для поставки суміші природного газу з 
воднем, це складна тема» - підкреслив 
Микола Шульгінов, «На сьогоднішній 
день немає стандартів для будівництва 
таких труб або пропорцій суміші. Ми 
вивчаємо всі можливості для максимі-
зації ефективності активів».

Любов Скиба, іноземні видання


