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Прийнято закон про 
реструктуризацію заборгованості 

теплокомуненерго
Верховна Рада України прийняла 

законопроєкт № 3508-д «Про заходи, 
спрямовані на подолання кризових 
явищ та забезпечення фінансової ста-
більності на ринку природного газу».

Законопроєктом вноситься низка 
змін до Законів України «Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборго-
ваності теплопостачальних та тепло-
генеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і во-
довідведення за спожиті енергоносії» та 
«Про виконавче провадження».

Зокрема, зміни передбачають:
• перенесення розрахункової дати вре-

гулювання заборгованості за спожиті 
енергоносії з 1 липня 2016 на 1 червня 
2021 року;

• надання можливості підприємствам 
теплоенерго реструктуризувати борг за 
газ із наступним списанням нарахова-
них пені/штрафів;

• верифікацію та урегулювання за-
боргованості з різниці в тарифах, яка 
утворилась як до, так і після 1 січня 
2016 року;

• уточнення процедури реструктури-
зації боргів суб’єктів господарювання 
Донецької та Луганської областей;

• зупинення виконавчих проваджень 
в частині стягнення заборгованості за 
постачання енергоносіїв, а також газо-
розподіл.
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Уряд ухвалив постанову щодо 
зменшення відрахування 

до бюджету частини чистого 
прибутку лісогосподарськими 

держпідприємствами
Кабінет Міністрів України під час 

засідання ухвалив постанову щодо 
Порядку відрахування до державного 
бюджету частини чистого прибутку.

Відтепер державні лісогосподарські 
підприємства будуть відраховувати 
до бюджету 50% чистого прибутку. До 
цього відрахування частини чистого 
прибутку складало 80%, на розвиток 
підприємства залишалося тільки 20%. 
Тепер у лісогосподарських підприємств 

залишатиметься 50%, 30% з яких в 
обов’язковому порядку буде спрямо-
вано на придбання основних засобів, 
необхідних для здійснення заходів з 
охорони, захисту, використання та від-
творення лісових масивів.

Це дозволить закуповувати більше 
протипожежної техніки з обладнанням 
та систем спостереження для запобіган-
ня виникнення лісових пожеж.

За прогнозами, чистий дохід від реалі-
зації продукції збільшиться до 20 млрд 
грн, а чистий прибуток — до 500 млн 
гривень. У середньому по галузі податки 
складають 42 % від чистого доходу від 
реалізації продукції. При покращенні 
фінансових показників можливий пе-
регляд частини чистого прибутку до 
30%.
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Представники об’єднаних тергромад 
зібралися на Всеукраїнському з’їзді

Для визначення основних пріорите-
тів місцевого самоврядування відбувся 
Всеукраїнський з’їзд територіальних 
громад.  Він дав чіткі плани щодо взає-
модії між представниками громад, асо-
ціаціями та центральною владою.

«Протягом минулого року здійснено 
важливу роботу.  Однак на кожному 
етапі з’являються нові виклики й дуже 
важливо, щоб учасники процесу чули 
один одного. Діалог між органами місце-
вого самоврядування та владою є вкрай 
необхідним»,  –  зазначила керівниця 
експертної групи Директорату з питань 
розвитку самоврядування Оксана Пав-
люк. Серед тем заходу були:

• закріплення на конституційному рів-
ні реформи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади;

• нормативно-правове забезпечення 
реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади;

• виклики щодо забезпечення спро-
можності територіальних громад та 
якісного надання послуг;

• підходи до розмежування повнова-
жень та їх ресурсне забезпечення.

Представники Мінрегіону розповіли 
про ключові законодавчі ініціативи, які 
заплановано реалізувати в цьому році.
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Третій гідроагрегат ТГАЕС 
працюватиме за наявного рівня 
Олександрівського водосховища
ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжує 

реалізацію державної Програми розвит-
ку гідроенергетики на період до 2026 
року, якою передбачене зокрема завер-
шення будівництва Ташлицької гідроа-
кумулювальної електростанції (ТГАЕС).
Наразі у складі ТГАЕС працюють два 
гідроагрегати сумарною робочою по-
тужністю 302 МВт, при цьому рівень 
Олександрівського водосховища стано-
вить 16 метрів. Введення в експлуатацію 
третього гідроагрегату не передбачає 
підвищення цього рівня.

Загалом ТГАЕС матиме шість гід-
роагрегатів – згідно з проєктом бу-
дівництва гідроенергетичних об’єктів 
Южно-Українського енергокомплексу. 
Остаточне завершення будівництва 
можливе не раніше 2026 року, і рано чи 
пізно робота комплексу потребуватиме 
підвищення рівня води в Олександрів-
ському водосховищі до позначки 16,9 
метрів. Технологічно саме такий рівень 
дасть змогу Ташлицькій ГАЕС працюва-
ти шістьма агрегатами, тож про додат-
кове підвищення рівня води – вище цієї 
позначки – не йдеться.

GEOnews

Повідомлення про проведення 
засідання Кваліфікаційної комісії
29 липня 2021 року о 13.00 відбудеть-

ся засідання Кваліфікаційної комісії за 
адресою: вул. Народного Ополчення, 3, 
м. Київ. Сертифіковані інженери-зем-
левпорядники, на дії чи бездіяльність 
яких надійшли скарги до Кваліфікацій-
ної комісії, можуть взяти участь у засі-
данні безпосередньо або дистанційно 
(приєднавшись до онлайн-конференції), 
попередньо надіславши свої пропози-
ції та заперечення стосовно порушених 
питань з метою їх розгляду на черго-
вому засіданні Кваліфікаційної комі-
сії до 28.07.2021 на електронну адресу: 
kfkm99@gmail.com.

Для реєстрації участі в онлайн-кон-
ференції вам необхідно попередньо 
звернутися за тел.: 299-35-62, Ольга 
Сергіївна.
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Відмовлено у задоволенні позову 
Держгеонадрам по спецдозволу 

№4181
Закарпатський адмінсуд отримав 

позов Держгеонадр до ТОВ «Слазін», у 
якому позивач просив суд анулювання 
спеціального дозволу на користування 
надрами №4181 від 28.12.2006, наданого 
ТОВ «Слазін».

В обґрунтування позовних вимог 
позивач зазначив, що Державною 
службою геології та надр України було 
доручено провести планову перевірку 
відповідача на предмет дотримання ви-
мог законодавства у сфері видобування 
корисних копалин. 

Проте, відповідач не допустив по-
садових осіб геологічного контролю 
до проведення перевірки, внаслідок 
чого було складено відповідний Акт і 
Припис, яким відповідачу було надано 
строк для допущення представників 
Держгеонадр задля здійснення держав-
ного геологічного контролю.

В подальшому відповідач не виконав 
припис та не надав згоду на припинення 
спеціального дозволу. На підставі цьо-
го Держгеонадра просили припинення 
спеціального дозволу на користування 
надрами у судовому порядку.

Відповідач надав суду відзив на по-
зовну заяву, відповідно до якого просив 
відмовити у задоволенні позову. ТОВ 
«Слазін» вказувало на те, що непрове-
дення Держгеонадрами заходів нагля-
ду виключає виявлення ним будь-яких 
порушень у діяльності підприємства та 
унеможливлює зупинення дії чи анулю-
вання спецдозволу.

Учасники справи в судове засідання 
не з`явилися, хоча судом вживалися 
заходи щодо їх виклику; їх неявка не 
перешкоджає розгляду справи по суті.

У результаті суд ухвалив рішення про 
відмову Держгеонадрам у задоволенні 
позову про анулювання спеціального 
дозволу на користування надрами.
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В Україні актуалізують будівельні 
норми щодо проєктування автодоріг 

та ліній електротранспорту
Триває підготовка проєктів змін дер-

жавних будівельних норм (ДБН) щодо 
проєктування та будівництва автодоріг 
та ліній електротрансу. Документи були 
ухвалені Секцією технічного регулю-
вання та нормативного забезпечення 
у будівництві Науково-технічної ради 
Мінрегіону.

Йдеться про проєкт Змін № 2 ДБН 
В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. 

Частина І. Проектування. Частина ІІ. 
Будівництво», які стосуються встанов-
лення вимог щодо огородження між пі-
шохідними доріжками та тротуарами, 
влаштування безпечних пішохідних 
переходів та розв’язок в різних рівнях 
на дорогах загального користування, а 
також освітлення доріг міжнародного 
значення.

Водночас проєкт Змін № 3 ДБН В.2.3-
18:2007 «Споруди транспорту. Трам-
вайні та тролейбусні лінії. Загальні 
вимоги до проектування» спрямова-
ний на забезпечення доступності для 
маломобільних груп населення поса-
дочних майданчиків на трамвайних та 
тролейбусних зупинках. А також – удо-
сконалення нормативних вимог до про-
єктування та реконструкції трамвайних 
колій, систем електропостачання, тяго-
вих підстанцій тощо.
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Першому в Україні
сухому сховищу відпрацьованого 

ядерного палива виповнилося
20 років

20 років тому Держатомрегулювання 
надало ліцензію на введення в дослід-
но-промислову експлуатацію першого 
в Україні сухого сховища відпрацьо-
ваного ядерного палива (ССВЯП) на 
Запорізькій атомній електростанції.

Для Запорізької АЕС ще на початку 
1990-х фахівці прорахували доволі не-
втішний сценарій. Через дефіцит віль-
них місць у басейнах витримки блоки 
атомної станції довелося б зупинити 
ще до 1998 року. Щоб цього не сталося, 
було прийняте рішення будувати сухе 
сховище ВЯП у межах промислового 
майданчика ЗАЕС.

Для зведення ССВЯП обрали техноло-
гію проміжного зберігання відпрацьо-
ваних паливних збірок у спеціальних 
вентильованих контейнерах на бетон-
ному майданчику.

Комплекс ССВЯП Запорізької АЕС 
розрахований на 380 вентильованих 
контейнерів зберігання, в яких можна 
розмістити понад 9 тисяч відпрацьова-
них тепловидільних збірок. Сховище 
зможе прийняти на зберігання ВЯП за 
весь період експлуатації ЗАЕС із ураху-
ванням продовження терміну експлуа-
тації енергоблоків атомної станції. Зараз 
ССВЯП налічує 167 контейнерів.

Впровадження системи сухого збе-
рігання ВЯП для реакторів типу ВВЕР-
1000 зняло проблему на півстоліття й 
зберегло значні кошти для економіки.
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Європейський союз виділить 
кошти для розвитку в Україні 
галузі критичної сировини та 

акумуляторів
Прем’єр-міністр України Денис Шми-

галь та Віце-президент Європейської 
Комісії Марош Шефчовіч підписали  
Меморандум про взаєморозуміння 
щодо стратегічного партнерства між 
Україною та ЄС у сировинній галузі та 
відповідну Дорожню карту заходів.

За словами Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України Романа 
Абрамовського, це історична подія для 
розвитку видобувної галузі, що дасть 
потужний імпульс нарощуванню по-
тенціалу України у сфері критичної 
сировини та акумуляторів. 

На конференції “Стратегічне парт-
нерство щодо критичної сировини та 
акумуляторів ЄС – Україна” очільник 
Міндовкілля Роман Абрамовський та 
представники Єврокомісії підписали 
документ про початок технічної допо-
моги ЄС Україні.

Документ передбачає:
• надання технічної допомоги Україні 

для формування сприятливого інвести-
ційного клімату;

• проведення тренінгів для україн-
ських компаній та бізнес-асоціацій, які 
хочуть приєднатись до Європейського 
альянсу сировини та Європейського 
альянсу акумуляторів.
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Держгеонадра звернулися до суду із 
позовом щодо спецдозволу №4804 
На адресу Донецького адмінсуду на-

дійшла позовна заява Держгеонадр до 
ПП «ДК «ВугілляТехСоюз» про анулю-
вання спеціального дозволу на корис-
тування надрами №4804 від 05.12.2008 
з метою видобування кам`яного вугілля 
строком на 15 років. В обґрунтування 
позовних вимог ДСНГУ зазначала, 
що ПП «ДК «ВугілляТехСоюз» не ви-
конувало взятих на себе зобов`язань 
надрокористувача, а саме не надсилало 
статистичну звітність відповідних форм 
за 2014, та з 2016 по 2019 рр.

Суд вважав за необхідне зауважити, 
що до Переліку населених пунктів, на 
території яких здійснювалася антитеро-
ристична операція, внесено, зокрема м. 
Макіївка Донецької обл., де розташова-
но місцезнаходження відповідача.

Виходячи з доказів позивача, суд вирі-
шив задовольнити позов Держгеонадр, 
анулювавши спецдозвіл №4804, наданий 
ПП «ДК «ВугілляТехСоюз».
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________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля) 
______________________________

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛЕТИЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

код ЄДРПОУ 00993298 

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 31500, Хмельницька область, 

Хмельницький район, селище міського типу Летичів, ву-
лиця Савіцького Юрія, будинок 54/1, тел. (03857) 9-11-37

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планова діяльність полягає , її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у по-

рядку проведення рубок головного користування. Про-
ведення суцільних санітарних рубок на підставі спеці-
ального дозволу – лісорубного квитка, з подальшим 
лісовідновленням на місцях зрубів 

Технічна альтернатива 1
Проведення поступових рубок головного корис-

тування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де 
згідно чинного законодавства можна проводити посту-
пові рубки головного користування та проведення су-
цільних рубок головного користування на площі понад 
1 га на інших ділянках. 

Лісовідновлення після проведення суцільних сані-
тарних рубок здійснюється шляхом створення лісових 
культур, та сприянням природному поновленню відпо-
відно до лісо рослинних умов та наявності достатньої 
кількості насінників. 

Технічна альтернатива 2
Проведення суцільних рубок головного користу-

вання на площі понад 1 га на всіх ділянках. 
Лісовідновлення після проведення суцільних са-

нітарних рубок здійснюється виключно шляхом ство-
рення лісових культур. 

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Державне підпри-
ємство «ЛЕТИЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 
яке включає 4 структурних підрозділів – Головчинецьке, 
Бохнянське, Козачанське, Вовковинецьке лісництва. Лі-
сові масиви розташовані в межах Хмельницького адмі-
ністративного району Хмельницької області. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

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

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

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

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

Площа державного підприємства «Летичівське лі-
сове господарство» складає 15165,5 га. На основі проекту 
організації та розвитку лісового господарства підпри-
ємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для 
постійних лісокористувачів розрахунок спеціального 
використання лісових ресурсів наведено на 10 років. 

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 22,56 тис. м³ на площі 77,3 га, в тому числі 
експлуатаційні ліси – 19,75 тис. м³ на площі 67,7 га, ре-
креаційно-оздоровчі ліси – 0,32 тис. м³ на площі 1,2 га, 
захисні ліси – 2,49 тис. м³ на площі 8,4 га.

Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок ста-
новить 0,41 тис. м³ на площі 2,4 га, в тому числі експлу-
атаційні ліси – 0,41 тис. м³ на площі 2,4 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування 
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) врахову-

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

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

При складанні карти технологічного процесу роз-
робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ». 

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

Проведення суцільних санітарних рубок 
Дотримання Санітарних правил в лісах України, за-

тверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 
р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки 
в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень. 

При складанні карти технологічного процесу роз-
робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ». 

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня 

шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування та су-

цільних санітарних рубок 
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 23 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля 

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування та су-

цільних санітарних рубок
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

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

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

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.

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



5

№29 (039), 23 липня 2021  |  ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-

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

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

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

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

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

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

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

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

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

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

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

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

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

ється в оголошенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності  

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

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

що видаються Хмельницьким обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада 
Павлівна, заступник директора Департаменту екологіч-
ної оцінки, контролю та екологічних фінансів, началь-
ник відділу формування державної політики в сфері 
екологічного контролю.

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

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

______________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ

ГОСПОДАРСТВО» 
код ЄДРПОУ 33285303

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 31343, Хмельницька обл., 

 Хмельницький район, село Прибузьке, вул. Олімпій-
ського вогню, буд. 67, тел. (0382) 78-54-20 

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планова діяльність , її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у по-

рядку проведення рубок головного користування.
Проведення суцільних санітарних рубок на підставі 

спеціального дозволу – лісорубного квитка, з подаль-
шим лісовідновленням на місцях зрубів. 

Технічна альтернатива 1
Проведення поступових рубок головного корис-

тування на площі понад 1 га в межах захисних лісів, де 
згідно чинного законодавства можна проводити посту-
пові рубки головного користування та проведення су-
цільних рубок головного користування на площі понад 
1 га на інших ділянок. 

Лісовідновлення після проведення суцільних сані-
тарних рубок здійснюється шляхом створення лісових 
культур, та сприянням природному поновленню відпо-
відно до лісо рослинних умов та наявності достатньої 
кількості насінників.

Технічна альтернатива 2
Проведення суцільних рубок головного користу-

вання на площі понад один гектар у межах ділянок від-
повідно до матеріалів лісовпорядкування.

Лісовідновлення після проведення суцільних са-
нітарних рубок здійснюється виключно шляхом ство-
рення лісових культур.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійс-
нюється на території лісового фонду Державного під-
приємства «Хмельницьке лісомисливське господарство», 
яке включає наступні структурні підрозділи: Хмель-
ницьке, Пархомівське, Прибузьке, Михайлівське, Чор-
ноострівське лісництва. Лісгосп розташований в цен-

тральній частині Хмельницької області на території 
Хмельницького району.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

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

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності 

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

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

Загальна площа Державного підприємства «Хмель-
ницьке лісомисливське господарство» складає 14,154 
тис. га. На основі проекту організації та розвитку лісо-
вого господарства підприємства та зведеної відомості 
розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів 
розрахунок спеціального використання лісових ресур-
сів проведено на 10 років.

Щорічний обсяг рубок головного користування за-
проектовано 22,75 тис м3 на площі 76,9 га, в тому числі 
рекреаційно-оздоровчі ліси – 5,03 тис. м3, на площі 17,5 
га, експлуатаційні ліси – 17,27 тис м3, на площі 57,0 га, 
захисні ліси – 0,45 тис. м3 на площі 2,4 га 

Щорічний обсяг суцільних санітарних рубок ста-
новить 1,7 тис. м3 на площі  13,9 га, в тому числі експлу-
атаційні ліси – 0,80 тис. м3 на площі 4,4 га, рекреацій-
но-оздоровчі ліси – 0,9 тис. м3 на площі 9,5 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) врахову-

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

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

При складанні карти технологічного процесу роз-
робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».
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Під час розробки дотримуватись «Правил охорони 

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

Проведення суцільних санітарних рубок
Дотримання Санітарних правил в лісах України, за-

тверджених Постановою КМ України від 27 липня 1995 
р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки 
в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.

При складанні карти технологічного процесу роз-
робки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ».

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 

аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-охоронної зони та рівня 

шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.

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

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування та су-

цільних санітарних рубок
На кожну лісосіку до початку її розробки склада-

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

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

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

щодо технічної альтернативи 1
Проведення рубок головного користування та су-

цільних санітарних рубок
Сфера, джерела та види можливого впливу плано-

ваної діяльності на довкілля розглядатимуться для на-
ступних компонентів:

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

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

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

поводження з відходами –  зберігання відходів 
здійснюється згідно існуючих санітарно-епідеміоло-
гічних норм; подальша утилізація проводиться на ос-
нові договорів із спеціалізованим організаціям;

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

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

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

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

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

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму 

на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається

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

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

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

Підстави для здійснення транскордонного впливу 
відсутні.
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11. Планований обсяг досліджень та рівень 

деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть ре-
єстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності  

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

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

що видаються Хмельницьким обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Департамент екологічної оцінки та контр-
олю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від упов-
новаженого центрального органу: Котяш Лада Пав-
лівна, заступник директора Департаменту екологічної 
оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник 
відділу формування державної політики у сфері еколо-
гічного контролю
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Парламент ухвалив законопроєкт 

про розвиток інституту старост
Верховна Рада України повторно роз-

глянула та в цілому ухвалила законо-
проєкт №4535 «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку 
інституту старост», врахувавши пропо-
зиції Президента України. 

Міністр розвитку громад та терито-
рій України Олексій Чернишов зазна-
чив, що законопроєкт спрямований на 
вдосконалення правового регулювання 
інституту старост, адже староста має 
належним чином представляти інтереси 
всіх жителів, аби їх потреби були задо-
волені, а проблеми – вирішені.

Законопроєкт, зокрема, пропонує пе-
ред внесенням кандидатури старости на 
розгляд ради обов’язково проводити 
громадське обговорення з мешканця-
ми. Староста може не входити до скла-
ду виконавчого комітету ради громади, 
але водночас матиме право на участь та 
виступ на засіданнях ради, виконкому 
або інших органах ради. Також за рішен-
ням органу місцевого самоврядування 
за старостою закріплюються окремі 
завдання адміністратора ЦНАП.

Окрім того, врегульовуються інші 
питання: порядок створення старо-
стинських округів, затвердження ра-
дою громади положень про старосту, 
суміщення посади старости тощо.

GEOnews

Верховна рада України 
запровадила у законодавство 

положення щодо охорони тварин
Парламентарі прийняли законопро-

єкт №2351, що вносить зміни до зако-
нодавства про імплементацію положень 
міжнародних угод та директив Європей-
ського Союзу у сфері охорони тварин-
ного та рослинного світу.

Законопроєкт:
• накладає штрафи за порушення ста-

тей Закону України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження»;

• удосконалює правила поводження 
з тваринами в сільському господарстві, 
скотарстві, у рибному господарстві, при 
отриманні продукції тваринного похо-
дження;

• встановлює кримінальну відпові-
дальність за переміщення через митні 
кордони України рідкісних видів тварин 
і рослин, а також червонокнижних;

• встановлює кримінальну відпові-
дальність за пропагування жорстокого 
поводження з тваринами;

• посилює охорону в лісах середовищ 
існування та розмноження червонок-

нижних видів тварин і рослин;
• розширює перелік повноважень 

місцевих органів влади, а саме надає 
їм право забороняти використовувати 
у господарській діяльності тварин (пе-
ресувні: цирки з тваринами, звіринці, 
зоопарки, виставки тощо);

• забороняє використовувати тварин 
як мішені при навчанні чи змаганнях 
із стрільби.

GEOnews

Затверджено критерії для внесення 
до «чорного списку» покупців 

електроенергії
Так, аукціонний комітет проголосував 

за внесення змін до Регламенту органі-
зації та проведення електронного аук-
ціону з продажу електричної енергії на 
Товарній біржі «Українська енергетична 
біржа».

За порушення умов двосторонніх до-
говорів купівлі-продажу електроенергії 
недобросовісних покупців тимчасово не 
допускатимуть до наступних електро-
нних аукціонів на Українській енерге-
тичній біржі (УЕБ).

Згідно зі змінами, продавець електро-
енергії має право ініціювати внесення 
до «чорного списку» покупця, який 
порушив взяті на себе зобов’язання за 
двостороннім договором купівлі-про-
дажу електроенергії.

Виключний список критеріїв для по-
дання такої заяви:

• нереєстрація покупцем в системі 
управління ринками куплених обсягів 
електроенергії;

• відсутність своєчасної оплати з боку 
покупця; 

• розірвання договору покупцем в од-
носторонньому порядку.

Водночас, якщо покупець виконав 
зобов’язання за договором, то його мо-
жуть знову допустити до участі в торгах 
за підтвердження факту врегулювання 
обставин.

GEOnews

Стимули для індустріальних парків: 
комітет ВР підтримав 

відповідний проєкт закону до 
другого читання

Комітет Верховної Ради України під-
тримав до другого читання проєкт Зако-
ну №4416-1, який спрямований на залу-
чення інвестицій у промисловий сектор 
економіки шляхом запровадження різ-
них стимулів в індустріальних парках.

«Прийняття законопроєкту в другому 
читанні дасть можливість впровадити 
ряд переваг для учасників індустрі-

альних парків. Відтак, План дій щодо 
розвитку мережі індустріальних парків 
розрахований на кілька років, протя-
гом яких новоутворені об’єкти стануть 
регіональними економічними магніта-
ми», – наголосив заступник Міністра 
розвитку громад та територій України 
Іван Лукеря.

Законопроєкт №4416-1 передбачає 
компенсації суб’єктам господарювання 
та учасникам індустріальних парків 50% 
витрат на підключення та приєднання 
до електромереж.

Також документом пропонується 
компенсація учасникам індустріальних 
парків частини відсоткових платежів за 
кредитами. Водночас – держава буде фі-
нансувати будівництво та реконструк-
цію основної інженерно-транспортної 
інфраструктури та облаштування інду-
стріальних парків.

GEOnews

Прийнято урядовий законопроєкт 
№5339

Верховна Рада прийняла у першому 
читанні законопроєкт №5339 «Про вне-
сення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення механізму регулю-
вання викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря».

«Законопроєкт покликаний зробити 
більш простими процедури отримання 
дозволів на викиди в атмосферне по-
вітря, прозорими та зрозумілими для 
бізнесу, суспільства і влади, витримати 
баланс в цьому трикутнику. Документ 
врегульовує участь громадськості у 
прийнятті рішення про видачу дозволу 
та посилює відповідальність підпри-
ємств за порушення законодавствая», 

- відзначив Міністр захисту довкілля 
та природних ресурсів України Роман 
Абрамовський.

Законопроект закріплює:
• чіткий перелік документів, що пода-

ються підприємствами для отримання 
дозволу;

• онлайн-формат подачі таких доку-
ментів;

• терміни дозвільної процедури;
• участь громадськості у прийнятті 

рішення;
• зв’язок дозволу на викиди з оцінкою 

впливу на довкілля.
Крім того, законопроєкт передбачає:
• щорічне звітування підприємства-

ми про виконання природоохоронних 
заходів;

• посилення відповідальності за по-
рушення екологічного законодавства.

GEOnews
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Судом припинено право 

користування надрами за 
спецдозволом №5469

До Донецького окружного адміністра-
тивного суду надійшла позовна заява 
Державної служби геології та надр Укра-
їни до ТОВ «Краматорський дослідний 
ливарний завод», в якій позивач про-
сив анулювання спеціального дозволу 
№ 5469 від 26 січня 2012 року з метою 
видобування антрациту, строком на 11 
(одинадцять) років.

В обґрунтування позовних вимог, 
Держгеонадра зазначили, що у пору-
шення положень ст. 24 Кодексу України 
про надра, Особливих умов спецдозво-
лу та Угоди про умови користування 
надрами, ТОВ «Краматорський дослід-
ний ливарний завод» не направили до 
ДНВП «Геоінформ України» щорічну 
статистичну звітність, як підтверджен-
ня експлуатації корисних копалин, за 
2019 рік.

У встановлений строк відповідач 
порушення не усунув, так само як і не 
подав відзив на позовну заяву Держ-
геонадр.

Таким чином, Донецький адмінсуд 
повністю задовольнив позов Державної 
служби геології та надр України до ТОВ 
«Краматорський дослідний ливарний 
завод» про анулювання спеціально-
го дозволу на користування надрами 
№ 5469 від 26 січня 2012 року, припи-
нивши право користування ними.

GEOnews

Парламент ратифікував
Фінансову угоду між

Україною та ЄІБ – 340 млн євро
Верховна Рада України прийняла за 

основу та в цілому законопроєкт про ра-
тифікацію Фінансової угоди «Програма 
з відновлення України» між Україною 
та Європейським інвестиційним бан-
ком. Відповідна угода щодо залучення 
340 млн євро була підписана 9 грудня 
2020 року.

Ця Програма є продовженням Над-
звичайної кредитної програми для від-
новлення в Україні, яка була підписана 
у 2014 році щодо залучення 200 млн 
євро та була першою експерименталь-
ною програмою поєднання кредиту для 
України та безповоротним наданням 
коштів для місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання.

Наразі схвалено до реалізації в рамках 
програми 236 проєктів (підконтрольні 
Уряду України території Донецької та 
Луганської областей, Дніпропетровська, 

Запорізька, Київська, Одеська, Полтав-
ська, Харківська та Херсонська області). 
На сьогодні вже повністю завершено 64 
проєкти, зокрема у: Донецькій області 

– 25; Дніпропетровській – 1; Луганській 
– 12; Запорізькій – 13; Одеській – 1; Хар-
ківській – 12. Реалізація інших 170 ще 
триває. Всі проєкти будуть завершені 
впродовж 2021-2022 років.

GEOnews

Суд припинив право 
надрокористування

ПАТ «Харківський коксовий завод»
Державна служба геології та надр 

України звернулась до Харківського 
окружного адміністративного суду з по-
зовом, в якому просила суд анулювання 
спеціального дозволу на користування 
надрами №4523 від 30.11.2007, наданого 
ПАТ «Харківський коксовий завод».

В обґрунтування позовних вимог по-
зивач зазначив, що ПАТ «Харківський 
коксовий завод» в порушення вимог 
угоди про умови користування надрами 
та ст. 24 Кодексу України про надра не 
подано до ДНВП «Геоінформ України» 
щорічні звіти відповідної форми статис-
тичної звітності, як підтвердження екс-
плуатації корисних копалин, за 2019 рік. 
Враховуючи, що відповідач порушив 
законодавство в сфері надрокористу-
вання та не усунув порушення, наявні 
підстави для анулювання Дозволу, згід-
но статті 26 Кодексу України про надра 
та пункту 23 Порядку №615.

Дослідивши матеріали справи, суд 
встановив також те, що ПАТ «Харків-
ський коксовий завод» своєчасно не 
вносив рентну плату за користування 
надрами, та не подавав податкову звіт-
ність протягом 6 місяців. Окрім цього, 
стало відомо, про заборгованість перед 
бюджетом - 24,9 тис. грн.

Суд, у результаті, вирішив задоволь-
нити позов Державної служби геології 
та надр України у повному обсязі.

GEOnews

Уряд затвердив План заходів 
з реалізації Нацстратегії 
безбар’єрності в Україні

Уряд затвердив План заходів на 2021-
2022 роки з реалізації Національної 
стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 
року з доопрацюванням у п’ятиденний 
строк. 

Своєю чергою, Міністр розвитку 
громад та територій України Олексій 
Чернишов зауважив, що безбар’єрність 
має стати стандартом для українського 

суспільства. 
План заходів включає низку завдань 

для профільних міністерств за шістьма 
напрямами безбар’єрності: фізична, ін-
формаційна, цифрова, суспільна та гро-
мадянська, економічна, освітня. Зокре-
ма, йдеться про забезпечення контролю 
за станом: доступності об’єктів фізич-
ного оточення та транспорту, цифро-
вих послуг для всіх груп населення та 
інклюзивного освітнього середовища.

Відтак, люди з інвалідністю, батьки з 
малими дітьми, люди поважного віку 
та особи з тимчасовими порушеннями 
здоров’я мають отримати можливості у 
доступі до роботи, послуг, спорту, до-
звілля. 

Фінансове забезпечення реалізації 
Стратегії буде здійснюватись коштом 
державного бюджету, місцевих бюдже-
тів та інших джерел, не заборонених за-
конодавством.

GEOnews

Суд виніс рішення по спецдозволу 
№5476

Державна служба геології та надр 
України звернулася до суду з позовом 
про анулювання дії спеціального до-
зволу на користування надрами від 
02.02.2012 №5476, наданого ТОВ «Уля-
нівський кар`єр».

В обґрунтування позову Держгеона-
дра зазначали, що головною підставою 
припинення дії спецдозволу є порушен-
ня надрокористувачем умов, порядку 
користування надрами та невиконання 
обов`язків, визначених ст. 24 Кодексу 
України про надра, спеціальним дозво-
лом на користування надрами та Угодою 
до нього, а саме:

1) Не подано до Держгеонадр щорічне 
інформування за 2018 рік щодо стану 
виконання Програми робіт за відповід-
ною формою;

2) Не здійснено підготовку родовища 
до розробки;

3) Не почато видобування піску Уля-
нівського родовища; 

4) Не представлено договір про здійс-
нення моніторингу та наукового супро-
водження виконання особливих умов 
передбачених дозволом та угодою про 
умови користування надрами;

5) Не приведено у відповідність згідно 
чинного законодавства п. 7 особливих 
умов спеціального дозволу на корис-
тування надрами № 5476 від 02 лютого 
2012 року у зв`язку з виключенням аб-
зацу третього п. 26 Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування 
надрами;
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6) На ділянці надр, наданій у корис-

тування, не проводяться роботи, пе-
редбачені спеціальним дозволом на 
користування надрами.

В судове засідання сторони не з’яви-
лися, тому суд розглянув справу у по-
рядку спрощеного провадження. У ре-
зультаті, було вирішено про відмову в 
задоволенні позову Держгеонадр.

GEOnews

Парламент ратифікував угоду з 
ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро 

на комплексну термомодернізацію 
громадських будівель

Верховна Рада ратифікувала Угоду 
з Європейським інвестиційним бан-
ком, за якою держава отримає кредит 
у розмірі 300 млн євро на реалізацію 
проєкту «Енергоефективність громад-
ських будівель в Україні». Відповідний 
законопроєкт 13 липня підтримали 335 
народних депутатів. Про це повідомив 
Міністр розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов.

«Проєкт розширить можливості орга-
нів місцевого самоврядування з прове-
дення комплексної термомодернізації. 
Це допоможе скоротити енергоспожи-
вання у близько тисячі громадських 
будівель, зокрема, дитячих садках, лі-
карнях та школах. Проєкт здебільшого 
розраховано на територіальні громади, 
а також малі та середні міста з населен-
ням від 20 до 250 тисяч. Це надважливо», 

– зазначив Олексій Чернишов.
Відбір учасників розпочнеться на-

прикінці 2021 – початку 2022 років. Вже 
навесні міста та громади зможуть ак-
тивно долучитись до реалізації проєкту. 
Зокрема, Угодою передбачено:

• період погашення кредиту – 20 років;
• ставку до 2% річних;
• пільговий період, протягом якого 

відсотки не нараховуватимуться.
GEOnews

Відізвано спецдозвіл №3169 у 
судовому порядку

До Донецького окружного адміні-
стративного суду надійшла позовна 
заява Державної служби геології та 
надр України до ДП «Торезантрацит» 
про анулювання спеціального дозволу 
на користування надрами №3169 від 
18.09.2003 наданого відповідачу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 
в порушення ст. 24 Кодексу України про 
надра та угоди про умови користування 
надрами, відповідач не подав до ДНВП 
«Геоінформ України» щорічну статис-
тичну звітність відповідної форми, як 

підтвердження експлуатації корисних 
копалин за 2014 рік.

До Переліку населених пунктів, на 
території яких здійснювалася антите-
рористична операція, внесено, зокрема 
м. Торез Донецької обл., де розташовано 
місцезнаходження відповідача, у зв`яз-
ку з чим всі процесуальні документи 
(в тому числі позов з додатками) та 
ухвали суду судом розміщені на офі-
ційному веб-порталі судової влади за 
посиланням: https://adm.dn.court.gov.ua/
sud0570/povistky.

З моменту розміщення такої інфор-
мації вважається, що особа отримала 
судове рішення.

Судом також встановлено, що ДП 
«Торезантрацит» не виконували по-
даткові зобов`язання з рентної плати 
за користування надрами для видобу-
вання корисних копалин (неподання 
податкової звітності) станом на час 
розгляду справи.

З огляду на вищевказане, суд вирі-
шив задовольнити позов Державної 
служби геології та надр України щодо 
анулювання спеціального дозволу на 
користування надрами задовольнити, 
припинивши право надрокористування 
відповідачем.

GEOnews

Поступово підвищується потужність 
реакторів України

ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжує 
реалізовувати Комплексну зведену 
програму підвищення ефективності та 
надійності експлуатації енергоблоків 
атомних електростанцій (ПНЕ). Нею, 
зокрема, передбачене й поетапне під-
вищення потужності до 101,5% від 
номінальної всіх блоків АЕС України 
з типом реактора ВВЕР-1000.

Нараду щодо підвищення потужності 
реакторних установок днями провели 
на Хмельницькій АЕС. Йшлося про ви-
ведення на зазначені 101,5% блоків №1 
та №2 ХАЕС.

На першому енергоблоці вже прове-
ли випробування з підвищення потуж-
ності до зазначених показників. Наразі 
рішення про введення цього режиму в 
дослідну експлуатацію погоджено Дер-
жатомрегулюванням і після завершення 
планово-попереджувального ремонту 
2021 року планується її розпочати.

Під час робочої наради розгляда-
лося питання проведення відповід-
них випробувань на енергоблоці №2 
Хмельницької станції. При підготовці 
документів для цього керуватимуться 
модифікацією вже введеного в промис-

лову експлуатацію блока №4 Рівненської 
АЕС. А з переводом Х-1 та Х-2 на 101,5% 
потужності вже половина енергоблоків 
працюватимуть з підвіщеною віддачею.

GEOnews

Верховна Рада України прийняла за 
основу законопроєкт №5650 

про збереження лісів
Законопроєкт є надважливим доку-

ментом для збереження самосійних лі-
сів, відновлення екосистем, виведення 
з обігу й резервування малопродуктив-
них та деградованих земель.

Законопроєкт №5650:
• вводить в правове поле само-

сійні ліси на землях сільськогосподар-
ського призначення;

• спрощує процедури лісорозве-
дення, ведення лісового господарства 
площею комунальними лісгоспами;

• запровадить захист від передачі 
під забудову лісів, на які не оформлена 
земельна документація тощо;

• мінімізує ризики для біорізно-
маніття та нелісових природних екосис-
тем, які виникли  внаслідок земельної 
децентралізації; 

• вводить в правове поле степові 
та лучні ділянки, визначає заходи з їх 
збереження;

• вводить заборони на викори-
стання інвазійних видів дерев при лі-
сорозведенні;

• накладає мораторій до 2025 
року на розорювання пасовищ та сіно-
жатей;

• удосконалює порядок консер-
вації земель. 

Документ також повністю відповідає 
Указу Президента України № 228\2021 
«Про деякі заходи щодо збереження 
лісів та раціонального використання 
лісових ресурсів» та надає Кабінету 
Міністрів України право погоджувати 
зміну цільового призначення лісів на 
землях всіх категорій та передавати їх 
установам природно-заповідного фонду 
чи лісгоспам під лісорозведення.

GEOnews

У Мінрегіоні розповіли про 
«справедливу трансформацію» 

вугільної галузі
Для першого етапу «справедливої 

трансформації» запропоновано вісім 
пріоритетних громад, які розташова-
ні в п’яти вугільних регіонах України. 
Йдеться про Донецьку, Луганську, Дні-
пропетровську, Львівську та Волинську 
області.

За результатами проведення фору-
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мів із мешканцями семи шахтарських 
міст Донецької області були визначені 
основні больові точки вугільних регіо-
нів: економічні та екологічні проблеми, 
якість медицина та ЖКГ, стан міської 
інфраструктури, складнощі з отриман-
ням освіти та перекваліфікацією.

Міністр Олексій Чернишов наголо-
сив, що «справедлива трансформація» 
передбачає створення мультидонор-
ського фонду, який буде спрямований 
на розв’язання цих питань. Наразі вже 
досягнуто домовленостей з міжнарод-
ними партнерами про створення такого 
фонду.

Зазначимо, порядок денний конфе-
ренції передбачає три панельні дискусії, 
зокрема про досягнення вуглеродної 
нейтральності та можливості для ву-
гільних громад. У заході візьмуть участь 
Посол Уряду Німеччини Станіслав Тіліх, 
представники Уряду, бізнесу, експерти, 
профспілки.

GEOnews

Створено національний природний 
парк «Холодний Яр»

Уряд схвалив проєкт Указу Президен-
та України «Про створення національ-
ного природного парку «Холодний Яр».

Парк створять на території Черкась-
кого району Черкаської області, до якого 
включать 6833,5071 га земель державной 
власності в постійне користування.

А саме:
• 6829,5 га земель, що вилучають у 

Державного підприємства «Кам’янське 
лісове господарство»;

• 4,0071 га земель, що вилучають у 
Черкаської обласної державної адміні-
страції. 

Холодний Яр є унікальним об’єктом. 
Це реліктовий лісовий масив у центрі 
України. Його територія складається із 
цінних земель, де зосереджено близько 
150 унікальних історичних, археологіч-
них, культурних, природних об’єктів, 
що потребують збереження та охорони.

У Холодноярських лісах збереглися 
залишки кількох древніх городиш та 
руїни підземних церков і печер. Тут за-
фіксоване зростання видів рослин, що 
занесені до Червоної та Зеленої книг 
України. Територія парку входить до 
Смарагдової мережі Європи (UA000026 
Kholodnyi Yar).
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Комітет ВР підтримав до другого 
читання законопроєкт про державну 

регіональну політику
Профільний Комітет Верховної Ради 

затвердив законопроєкт №5323 «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
засади державної регіональної політи-
ки».

Відтак, проєкт передбачає запрова-
дження трирівневої системи страте-
гічного планування: держава – регіон 

– громада. Серед змін – наявність за-
твердженої стратегії у територіальних 
громадах з населенням понад 10 тисяч 
осіб. А також – її відповідність цілям 
Державної та регіональної стратегій 
розвитку до 2027 року. Проєкт закону 
пропонує прив’язати регіональні та міс-
цеві стратегії розвитку до Державної 
стратегії. 

Водночас планується ввести певні 
типи територій у регіонах, що потре-
бують особливої уваги з боку держави.

Проєкт закону передбачає посилення 
інституційної підтримки регіонально-
го розвитку. Зокрема, йдеться про роз-
ширення кола Агенцій регіонального 
розвитку. Можливість засновувати ці 
Агенції матимуть не тільки облдер-
жадміністрації, а й міські, селищні та 
сільські ради.
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Відбулась зустріч заступниці 
очільника Міндовкілля Ірини 
Ставчук із заступником посла 

Ізраїлю в Україні 
Йоавом Бистрицьким

Заступниця Міністра захисту до-
вкілля та природних ресурсів України 
з питань європейської інтеграції Іри-
на Ставчук зустрілася із заступником 
Надзвичайного та Повноважного посла 
Ізраїлю в Україні Йоавом Бистрицьким.

Вони обговорили:
• підготовку України та Ізраїлю до 

Конференції Організації об’єднаних 
націй з питань зміни клімату СОР26 
та кліматичні амбіції країн;

• співпрацю України та Ізраїлю у сфері 
сталого управління водними ресурса-
ми, боротьби з деградацією земельних 
ресурсів.

Ірина Ставчук також акцентувала на 
важливості обміну досвідом у сфері за-
хисту навколишнього середовища обох 
країн та подальшій співпраці.

Співрозмовники домовилися про-
вести українсько-ізраїльські зустрічі 
з фахівцями та експертами і про залу-
чення ізраїльського досвіду і інвестицій 
у розвиток української сфери захисту 
довкілля.

GEOnews

Отримання інформації з ДЗК про 
земельну ділянку стало ще простіше

Відтепер розробники програмного 
забезпечення можуть скористатися 
АРІ (прикладний програмний інтер-
фейс) вебресурсу «Е-Сервіси» Держ-
геокадастру «Отримання інформації 
про земельну ділянку по перетину з 
координатою».

Як це працює: після реєстрації на 
вебресурсі «Е-Сервіси» та отримання 
ключів використання АРІ, отримання 
відомостей про земельну ділянку здійс-
нюється за запитом по географічній ко-
ординаті.

Державна служба з питань геодезії, 
картографії та кадастру продовжує вжи-
вати заходів щодо спрощення доступу 
до даних Державного земельного када-
стру та запровадження нових електро-
нних сервісів у цьому напрямку.

GEOnews

Комітет ВР схвалив до другого 
читання законопроєкт про місцеві 

державні адміністрації
Верховна Рада України розгляне у 

другому читанні законопроєкт №4298, 
який покликаний структурувати пов-
новаження місцевих державних адмі-
ністрацій в рамках чинної Конституції 
до внесення відповідних змін.

Документ передбачає три основні 
функції для місцевих адміністрацій: 

– координація діяльності територіаль-
них підрозділів центральних органів 
виконавчої влади; 

– забезпечення законності на терито-
рії;

– здійснення функції виконавчого ор-
гану обласних та районних рад. 

Потреба у такому законі продиктова-
на створенням в Україні якісно нового 
місцевого самоврядування на рівні гро-
мад, якому держава передала більшість 
повноважень від місцевої виконавчої 
влади, та зміною адміністративно-те-
риторіального устрою держави.
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