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Вступили в дію два важливих 
закони щодо охорони довкілля

Президент України підписав 2 важ-
ливих довкільних закони:

- про внесення змін до ст. 16 Закону 
України «Про охорону атмосферного 
повітря» щодо регулювання господар-
ської діяльності з озоноруйнівними 
речовинами та фторованими парнико-
вими газами.

Ухвалення закону необхідне для ви-
конання зобов’язань у сфері охорони 
озонового шару та запобігання змінам 
клімату. Україна свого часу приєдналася 
до Віденської конвенції та ратифікувала 
Монреальський протокол. Прийняття 
закону дозволить Україні припинити 
споживання речовин, накопичення яких 
призводить до кліматичних змін.

- про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо посилення 
відповідальності за незаконне видобу-
вання корисних копалин.

Мета документа – запобігти та при-
пинити неконтрольоване видобування 
корисних копалин місцевого значення. 
Такі випадки сьогодні непоодинокі на 
всій території України.

Тепер за незаконне видобування ко-
рисних копалин місцевого значення 
буде передбачено кримінальне покаран-
ня. Також посилено відповідальність за 
незаконний видобуток корисних копа-
лин в цілому.
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Почали діяти нові норми щодо 
прийняття місцевою радою рішень з 

земельних питань
В Україні громади отримали право 

управляти землями в межах власної 
території. Водночас змінився порядок 
прийняття рішень про відчуження зе-
мельних ділянок з власності громад.

При прийнятті рішень органами міс-
цевого самоврядування щодо безоплат-
ної передачі у власність земельної ді-
лянки (із земель комунальної власності) 
потрібно буде враховувати категорію 
земельної ділянки.

Так, достатньо буде звичайної біль-
шості голосів депутатів ради у разі 
прийняття рішень при передачі земель 
безоплатно з комунальної у приватну 

власність, якщо такі землі перебува-
ють у користуванні громадян. А також 

– якщо на земельній ділянці розташова-
ний житловий будинок, інша будівля чи 
споруда, яка належить громадянину, що 
звернувся з клопотанням про передачу 
земельної ділянки. Крім того, якщо це 
стосується земельних ділянок, на які 
раніше були видані правоустановчі 
документи.

2/3 голосів депутатів від загального 
складу ради необхідно при прийнятті 
рішень щодо інших земельних ділянок. 
Зокрема, це стосується ділянок, які ра-
ніше не надавались у власність чи ко-
ристування заявнику.
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Результати дослідження 
ґрунтів, відібраних біля 

ПрАТ «Рівнеазот»
Інспектори Державної екологічної 

інспекції із залученням фахівців віді-
брали проби одразу після викиду за-
бруднюючих речовин на підприємстві, 
та наступного дня після аварії. Забір 
провели з урахуванням переміщення 
хмари викиду, на 11 пробних майдан-
чиках площею 100 кв м.

У більшості відібраних проб ґрунту 
зафіксоване перевищення показників 
нітратів та азоту амонійного в порівнян-
ні з фоновими концентраціями:

- Поблизу ПрАТ «Рівнеазот» – по ніт-
ратах в 10 разів;

- м. Рівне, вул. Соборна – по азоту амо-
нійному в 1,3 рази, нітратах в 1,8 рази;

- Поблизу с. Зелений Гай, зі східного 
боку – по нітратах в 4,3 рази;

- Поблизу с. Грушвиця, з південно-за-
хідного боку – по нітратах в 1,7 рази;

- Поблизу с. Верхівськ, з південно-схід-
ного боку – по нітратах в 1,9 рази;

- Поблизу с. Городок, з південного боку 
– по нітратах в 1,8 рази.

Такі перевищення міг спричинити не 
лише залповий викид оксидів азоту в 
повітря внаслідок аварійної ситуації, а 
й незадовільне ведення господарської 
діяльності у цих населених пунктах. ДЕІ 
направить запит до ПрАТ «Рівнеазот», 
щоб отримати дані моніторингових спо-
стережень за станом ґрунтів.
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Мінрегіон запрошуює до 
обговорення законопроєкту щодо 

самоорганізації населення
Розроблений Міністерством розвит-

ку громад та територій законопроєкт 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про органи самоорганізації населення» 
направлений на поширення практики 
створення органів самоорганізації на-
селення – будинкових, вуличних, квар-
тальних комітетів, комітетів мікрорайо-
нів та районів у містах тощо. 

Зокрема, проєкт Закону передбачає:
- визначення повноважень та терито-

рії діяльності органу самоорганізації 
населення;

- усунення неточностей щодо порядку 
створення та строку повноважень ор-
гану самоорганізації населення та його 
персонального складу, а також реєстра-
ції органу самоорганізації населення;

- уточнення права обирати та бути 
обраними до органу самоорганізації 
населення, порядку припинення повно-
важень персонального складу органу 
самоорганізації населення та ліквідації 
такого органу.

Аби долучитися до громадських об-
говорень, надсилайте свої зауваження 
та пропозиції електронною поштою на 
адресу pavliukov@minregion.gov.ua до 23 
серпня 2021 року включно.  Детальніше 
про проєкт – за посиланням https://bit.
ly/37jCxD9 .
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Відізвано спецдозвіл за позовом 
Держгеонадр

Держгеонадра звернулись до До-
нецького ОАС із позовом до ТОВ 
«Гранд-Інвест Плюс» (далі – ТОВ «ГІП») 
про анулювання спеціального дозволу 
на користування надрами №5802 від 
21.06.2013 року для видобування вугілля 
кам`яного - антрациту.

В обґрунтування позовних вимог по-
зивачем було зазначено, що ТОВ «ГІП» 
не направили до ДНВП «Геоінформ 
України» щорічну статистичну звітність 
за формою 5-гр, 6-гр, 7-гр за 2016, 2018, 
2019 рр. З наведених доказів, суд вирі-
шив задовольнити позов ДСГНУ, анулю-
вавши спецдозвіл №5802 відповідачеві.

GEOnews



ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ  |  №32 (042), 13 серпня 2021

2

Законопроєкт щодо комплексної 
реконструкції кварталів застарілого 
житла запустить процес оновлення 

у містах
У новому законопроєкті щодо комп-

лексної реконструкції кварталів застарі-
лого житла прописаний механізм, який 
дозволить запустити в містах процес 
оновлення старих будинків та інфра-
структури довкола них.

Ключові зміни, передбачені законо-
проєктом, стосуються, зокрема, алго-
ритму прийняття рішення про рекон-
струкцію кварталів застарілого житла. 
Програма може передбачати як рекон-
струкцію, зокрема, модернізацію бага-
токвартирного будинку, з відселенням 
мешканців чи без відселення, так і його 
знесення (з відселенням).

Щодо відселення мешканців на час 
проведення реконструкції законопро-
єкт передбачає два варіанти: на вибір 
власника чи орендаря квартири в стар-
товий будинок на постійній основі, або 
ж в маневрений фонд для тимчасового 
проживання.

Важливо, що реконструкції підляга-
тимуть не лише багатоквартирні будин-
ки, а й наявні об’єкти інженерно-тран-
спортної та соціальної інфраструктури, 
які розташовані в межах кварталу, що 
буде реконструюватися.

Змінами удосконалюється й процеду-
ра компенсації власникам застарілого 
житла.

GEOnews

На Рівненщині землі НААНУ 
використовуються комерційними 

структурами
Управлінням з контролю за викорис-

танням та охороною земель Держгеока-
дастру у Рівненській області проведено 
перевірку дотримання вимог земельного 
законодавства щодо земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної форми власності загальною 
площею 2219,30 га, що перебувають 
у постійному користуванні одного із 
державних підприємств, яке входить у 
структуру НААН України.

Під час перевірки виявлено, що Дер-
жавним підприємством у 2021 році 
укладено договори про спільний обро-
біток 1600 га земель з суб’єктом госпо-
дарської діяльності недержавної форми 
власності та передано право фактичного 
використання державних земель з ме-
тою отримання прибутку.

Згадані договори про спільний обро-
біток містять ознаки удаваного право-
чину, які фактично мали на меті пере-

дачу права постійного користування 
земельними ділянками поза обмежен-
нями, встановленими статтями 122, 124, 
125 Земельного кодексу України.

Унаслідок таких дій сума шкоди зав-
даної державі може скласти 5 млн 575 
тис. грн. Матеріали по даному факту на-
правлено до СБУ, Національної поліції 
та Прокуратури.

GEOnews

Держгеонадрам відмовлено у 
задоволенні позову по спецдозволу 

№2826
Державна служба геології та надр 

України звернулася до Донецького ок-
ружного адміністративного суду із по-
зовом до ТОВ «АЗОВМІНВОДИ». 

В обґрунтування позовних вимог по-
зивачем зазначено, що відповідачем, в 
порушення вимог п. 4 Особливих умов 
спецдозволу та ст. 24 Кодексу України 
про надра, не подано до ДНВП «Гео-
інформ України» щорічні звіти відпо-
відної форми статистичної звітності за 
2019 рік.

Представником відповідача подано 
відзив, у якому зазначено, що позива-
чем прийнято наказ «Про зупинення дії 
спеціальних дозволів та встановлення 
термінів на усунення порушень», од-
нак зазначає, що відповідач вказаний 
наказ не отримував. Про існування 
зазначеного наказу та необхідність 
усунути зазначені в ньому порушення 
ТОВ «АЗОВМІНВОДИ» дізналося після 
отримання позовної заяви.

Ухвалою суду зустрічний позов ТОВ 
«АЗОВМІНВОДИ» до ДСГНУ про ви-
знання протиправним та скасування 
відповідного наказу повернуто відпо-
відачу.

Сторони до суду не з`явились, про час, 
дату та місце розгляду справи повідом-
лені належним чином.

Розглянувши докази сторін, суд ви-
рішив відмовити Службі у задоволенні 
позову.
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Мінрегіон та Києво-Могилянська 
академія підписали меморандум 

щодо впровадження Цілей сталого 
розвитку в Україні

Міністерство розвитку громад та те-
риторій України та Національний уні-
верситет «Києво-Могилянська акаде-
мія» (НаУКМА) підписали Меморандум 
про співпрацю, який спрямований на 
впровадження Цілей сталого розвитку 
та створення інноваційної екосистеми 
в Україні. 

Пріоритетними напрямами співпраці 
у рамках Меморандуму визначено:

- проведення науково-практичних 
досліджень з питань сталого розвитку 
регіонів України у співпраці з місцевими 
громадами;

- формування пропозицій до розро-
блення політик та документів страте-
гічного планування; 

- залучення молоді до навчання за 
освітніми програмами у сфері управ-
ління сталим розвитком;

- створення експертної мережі та цен-
трів компетенції на регіональному та 
місцевому рівнях для впровадження 
принципів сталого розвитку;

- вивчення міжнародного досвіду у 
сфері сталого регіонального розвитку 
та сприяння впровадженню кращих 
міжнародних практик;

- проведення заходів у рамках голо-
вування України в Стратегії ЄС для 
Дунайського регіону тощо.
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Суд визнав незаконним наказ 
Держгеонадр щодо діяльності 

ПрАТ «Рівнеазот» 
ПрАТ «Рівнеазот» звернулося із по-

зовом до Рівненського ОАС про ска-
сування наказу Державної служби 
геології та надр України від 21.10.2020 
№466 в частині встановлення термінів 
для усунення порушень законодавства 
про надра та подальшої дії спеціаль-
них дозволів від 30.05.2012 №5558, від 
24.06.2015 №6059.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, 
що наказ від 21.10.2020 №466 в части-
ні надання ПрАТ «Рівнеазот» термінів 
для усунення порушень законодавства 
про надра до 01.02.2020 є протиправ-
ним, оскільки приписи від 21.03.2019 
№472-14/06 та від 21.03.2019 №473-14/06 
у судовому порядку визнано протиправ-
ними та скасовано. 

Оскаржуваний наказ порушує перед-
бачене чинним законодавством України 
право ПрАТ «Рівнеазот» на здійснення 
законної господарської діяльності та 
підлягає скасуванню.

Дослідивши докази сторін та наявні 
обставини справи, суд вирішив повні-
стю задовольнити позов ПрАТ «Рівне-
азот» до ДСГНУ. Таким чином, наказ 
відповідача від 21.10.2020 №466 було 
визнано протиправним і скасовано, а 
також призначено стягнення на користь 
ПрАТ «Рівнеазот» 2270,00 грн у якості 
судового збору.

GEOnews
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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, автоматично 

генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ярославський цегельний завод»

код ЄДРПОУ 43873459

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Адреса: 31512, Хмельницька обл., Летичівський р-н, 

село Ярославка, вул. Трудова, будинок 11, 
тел. 067 911 8142

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планова діяльність, її характеристика
Планована діяльність – спеціальне користування 

надрами з метою видобування суглинків Ярославського 
родовища цегельної сировини, що знаходиться в межах 
Меджибiзької селищної територіальної громади Хмель-
ницького району Хмельницької області, з метою вироб-
ництва цегли керамічної звичайної марки не менше 100, 
Мрз 25, шляхом випалювання в обсязі 3 млн. шт. цегли 
керамічної на рік.

Технічна альтернатива 1. 
Розробка родовища
Метою планованої діяльності є відпрацювання за-

пасів суглинків Ярославського родовища цегельної си-
ровини в обсязі 567 тис.м3.

Родовище розроблятиметься відкритим способом 
– кар’єром.  

Відпрацювання  планується виконувати транспорт-
ною системою розробки родовища  механізованим  спо-
собом:

- перший уступ висотою 1-3 м відпрацьовується   
бульдозером з подальшим навантаженням порід на са-
москиди та транспортуванням розкриву у внутрішні 
відвали кар’єру;

- нижній (основний) уступ висотою до 8 м відпра-
цьовується одноковшевим екскаватором типу зворот-
ної лопати з навантаженням у самоскиди.

Розкривні і видобувні роботи здійснюються пара-
лельними заходками, ширина заходок становить 30,0 

– 40,0 м.
Переміщення фронту гірничих робіт планується зі 

сходу на захід з подальшою рекультивацією земель, по-
рушених гірничою діяльністю.

Видобута на території кар’єру сировина самоски-

дами доставляється на відкриту складську територію 
цегельного заводу для подальшого виробництва цегли 
керамічної.

Виробництво цегли керамічної
Сировина подається бульдозером або екскавато-

ром в живильник, далі за допомогою конвеєрного тран-
спорту суглинок потрапляє в вальці  дрібного помелу 
звідки, за допомогою конвеєру, подається на прес марки 
СМК-727. Після пресу, заготовки нарізають струнним 
різаком, далі, за допомогою конвеєру, подають їх на 
сушку в шести піднавісах довжиною по 150 м кожний. 
Природнім шляхом сирець просушується та подається 
до кільцевої печі Гофмана, де здійснюється випалю-
вання цегли.

Технічна альтернатива 2. 
Технічною альтернативою 2 розробки родовища 

планується застосувати комбіновану систему розробки 
з паралельним просуванням фронту робіт. Комбіно-
вана система включає використання безтранспортної 
та транспортної систем. Згідно прийнятої комбінованої 
системи, переміщення розкривних порід здійснюється 
по безтранспортній схемі, екскаватором типу драглайн 
безпосередньо у внутрішні відвали. Корисна копалина 
відпрацьовуватиметься транспортною системою анало-
гічною технічній альтернативі 1.  

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Місцем провадження планованої діяльності з роз-
робки родовища є територія Ярославського родовища 
цегельної сировини, що знаходиться в межах Меджи-
бiзької селищної територіальної громади Хмельниць-
кого району Хмельницької області на східній окраїні 
с.Ярославка.

Площа родовища становить – 7,03 га,  із них додат-
ковий земельний відвід – 7,18 га.

Координати кутових точок родовища в системі 
WGS-84 наступні:

№ 
точки Пiвнiчна широта Східна довгота

1 49° 29΄ 0,133˝ 27° 19΄ 11,380˝
2 49° 28΄ 57,762˝ 27° 19΄ 8,925˝
3 49° 28΄ 54,868˝ 27° 19΄ 7,141˝
4 49° 28΄ 50,247˝ 27° 19΄ 0,234˝
5 49° 28΄ 52,858˝ 27° 18΄ 50,999˝
6 49° 28΄ 57,221˝ 27° 18΄ 57,834˝
7 49° 28΄ 59,435˝ 27° 18΄ 59,845˝
8 49° 29΄ 0,865˝ 27° 19΄ 0,184˝
9 49° 29΄ 1,417˝ 27° 19' 2,854˝

10 49° 29΄ 1,212˝ 27° 19’ 6,958˝
Місцем провадження планованої діяльності з ви-

робництва цегли керамічної є територія ТОВ «Ярос-
лавський цегельний завод», яке знаходиться в межах 
Меджибiзької селищної територіальної громади Хмель-
ницького району Хмельницької області за адресою: 
село Ярославка, вул. Трудова, будинок 11, на земель-
ній ділянці площею 1,8308 га з кадастровим номером 
6823087400:02:017:0390. 

Місце провадження планованої діяльності: тери-



ПРО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ  |  №32 (042), 13 серпня 2021

4

торіальна альтернатива 2. 
Не розглядається, так як місцем планованої діяльно-

сті є місце залягання цегельної сировини, територіальна 
близькість родовища до існуючого цегельного заводу. 

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

В соціальному плані провадження планованої ді-
яльності має позитивне значення та сприяє створенню 
нових робочих місць, забезпеченню зайнятості місце-
вого населення, надходженню  додаткових грошових 
коштів до бюджетів всіх рівнів, в т.ч. сплати  рентної 
плати за користування надрами. На підприємстві  пе-
редбачені заходи, які забезпечать дотримання норма-
тивних вимог з охорони та гігієни праці та сприятимуть 
створенню безпечних умов праці при розробці родо-
вища. В цілому, видобування суглинків придатних для 
виробництва цегли керамічної, та саме виробництво 
цегли забезпечить будівельну галузь Хмельницької об-
ласті якісними будівельними матеріалами.

Експлуатація об’єкту не суперечить функціональ-
ному зонуванню прилеглої території та не пов’язана з 
генерацією будь-яких специфічних впливів на людину, 
які можуть спричинити захворювання або погіршення 
умов проживання населення. 

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

Запаси корисної копалини затверджені УкрТКЗ 
протоколом від 07.05.1991 № 5070 та облiкованi Дер-
жавним балансом запасiв корисних копалин України 
«Сировина цегельно-черепична» станом на 01.01.2021 
року складають 567 тис.м3, в тому числі за категоріями: 
А – 302, В – 265.

Запланована річна продуктивність розробки родо-
вища становитиме  17,7 тис.м3, термін забезпеченості 
сировиною складе 31 рік.

Середня потужність пласту суглинків – 8,07 м.
Середня потужність розкривних порід – 0,44 м.
Для зачистки робочих майданчиків, планування 

під’їздів до екскаваторів, обслуговування тимчасових 
доріг в кар’єрі і планування поверхні відвалів, перед-
бачається використання бульдозерів. 

Для виконання необхідного комплексу робіт на ро-
довищі та заводі будуть використовуватись екскаватори, 
бульдозери, самоскиди.

За матеріалами радіаційного контролю суглинки 
Ярославського родовища віднесені до порід 1 класу і 
придатні для використання без обмежень.

Річна виробнича потужність цегельного заводу – 
3 млн. шт. цегли керамічної марки 75 та 100 на рік.

Добова виробнича потужність заводу – 15 тис. оди-
ниць готової продукції.

Планований режим роботи родовища– сезонний, 
двозмінний, 4-х бригадний.

Планований режим роботи заводу – сезонний, 
шестиденний робочий тиждень в одну зміну.

Чисельність працюючих:
- на родовищі – 9 чоловік;
- на заводі - 45 чоловік.
Водопостачання здійснюється від існуючої артезі-

анської свердловини підприємства.
Електропостачання – від існуючої трансформатор-

ної підстанції підприємства.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльно-

сті, встановлюються відповідно до вимог чинного за-
конодавства, діючих нормативних документів, стан-
дартів, інструкцій, з врахуванням містобудівних умов 
та обмежень та дотримання умов іншої документації 
дозвільного характеру:

- щодо атмосферного повітря – викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря не повинні пере-
вищувати гранично допустимих концентрацій на межі 
санітарно-захисної зони об’єкта планованої діяльно-
сті. Дотримання «Державних санітарних правил пла-
нування та забудови населених пунктів», затвердже-
них наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 19.06.96 р. № 173; 

- щодо ґрунту – дотримання законодавства щодо по-
водження з відходами, захист земель від забруднення 
відходами планованої діяльності, своєчасне здійснення 
заходів з рекультивації земель; 

- щодо водного середовища – дотримання водоохо-
ронного законодавства - захист ґрунтових вод від ін-
фільтрації забруднених стічних вод, недопущення по-
трапляння пилових фракцій сировини до поверхневих 
водних джерел; 

- санітарно-епідеміологічні – дотримання норма-
тивних значень щодо шумового впливу на границі най-
ближчої житлової забудови.

Розробку родовища здійснювати в межах розвіда-
них та затверджених запасів.

Щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження є аналогічними як 

для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності встановлюються природоохоронним законодав-
ством України. ТОВ “Ярославський цегельний завод” 
повинне провадити виробничу діяльність на виробни-
чих потужностях та в межах територій, відведених під 
здійснення планованої діяльності з дотриманням ви-
мог ДСП-173-96 «Державні санітарні правила плану-
вання та забудови населених пунктів».

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки територіальна альтер-

натива 1 є оптимальним варіантом для вирішення по-
треб господарської діяльності підприємства.

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

Щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гід-

рологічні, екологічні та інші вишукування виконувати-
муться у необхідному обсязі, згідно чинного законодав-
ства, з метою забезпечення раціонального використання 
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природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних, відновлювальних, захисних та компенса-
ційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна 

підготовка і захист території співпадають з технічною 
альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

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

щодо технічної альтернативи 1
- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих 

речовин при роботі кар’єрної та перевантажувальної 
техніки, пиління  при здійсненні розкривних та видо-
бувних робіт, при здійсненні технологічних процесів 
виготовлення цегли керамічної.

- на водне середовище –  при виконанні організа-
ційно-технічних та природоохоронних заходів прямий 
негативний вплив на водне середовище не очікується;

- шумовий вплив – шумовий вплив пов’язаний з ро-
ботою кар’єрної та перевантажувальної техніки, конве-
єрного транспорту.

- рослинний та тваринний світ, об’єкти ПЗФ – по-
тенційний вплив планової діяльності передбачає по-
рушення земної поверхні та зміна ландшафту в про-
цесі проведення відкритих гірничих виробок, вплив на 
об’єкти ПЗФ відсутній;

геологічне середовище -  порушення природного 
рельєфу, утворення глибокої кар’єрної виїмки, плано-
ваною діяльністю передбачена рекультивація земель-
ної ділянки;

- клімат і мікроклімат - негативна дія не очікується; 
- соціальне середовище - створення додаткових ро-

бочих місць, поповнення місцевого та державного бю-
джетів за рахунок сплати податкових зобов’язань;

Утворення виробничих та побутових відходів. Всі 
відходи передаються з метою подальшого поводження 
спеціалізованим підприємствам, відповідно до догово-
рів. Тимчасове накопичення відходів до утворення тран-
спортної партії планується здійснювати відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля є аналогічними як для планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового по-

криву, зміна ландшафту із сільськогосподарського та 
гірничопромисловий. В подальшому передбачена ре-
культивація порушеної території.

щодо територіальної альтернативи 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”) 

Планована діяльність належить до другої катего-
рії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, згідно із:

- підпунктом 3 пункту 3 статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-
VIII, а саме – видобування корисних копалин, крім ко-
рисних копалин місцевого значення, які видобуваються 
землевласниками чи землекористувачами в межах на-
даних їм земельних ділянок з відповідним цільовим ви-
користанням; перероблення корисних копалин, у тому 
числі збагачення

- підпунктом 6 пункту 3 статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 № 2059-VIII, а 
саме – виробництво керамічних продуктів шляхом ви-
палювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вог-
нестійкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки 
або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю 
понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей міст-
кістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння 
на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний.

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 

Відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
включено із достатньою деталізацією такі планові по-
казники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних ха-
рактеристик планованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне 

середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні 
води, техногенне середовище, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запо-
бігання, відведення, уникнення, зменшення усунення 
значного негативного впливу на довкілля, в тому числі 
(за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за резуль-
татами громадських обговорень.

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 
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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 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 даної планованої діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користування надрами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною службою геології та надр 
України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України (відповідно до п.3 Додатку 
№3 Наказу Мінприроди №108 від 09.03.2006 р.)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України. Департамент екологічної оцінки та 
контролю. поштова адреса: вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@mepr.gov.ua. 
телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40. 

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна, заступник 
директора Департаменту екологічної оцінки, контролю 
та екологічних фінансів – начальник 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)

          20216238123       
(реєстраційний номер справи про 

оцінкувпливу на довкілля планованої 
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Видобування вуглеводнів Буцівського родовища. 

Метод розробки родовища – на виснаження, режим – 
газовий. Кінцева продукція – підготовлений до спожи-
вання газ природний, нафта, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія 
ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Об’єкт існуючий, площа родовища 79,0 км2. 
В адміністративному відношенні Буцівське родо-

вище розташоване в межах Яворівського району Львів-
ської області. Обласний центр (м. Львів) знаходиться 
на відстані 75 км, а райцентр (м. Мостиська) – 12 км 
від родовища. Дане родовище, безпосередньо, межує з 
південного заходу з Хідновицьким газовим родовищем.

В межах Буцівської ліцензійної ділянки знахо-
дяться наступні села: Буців, Мостиська-2, Волиця, Ба-
личі, Шегині та інші, що сполучені автошляхами з твер-
дим покриттям. Найближчі залізничні станції: Шегині, 
Мостиська-2, Волиця розташовані в межах ліцензійної 
ділянки родовища.

Загальний фонд свердловин складає 5 одиниць. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУ-

ВАННЯ» (АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)
Код ЄДРПОУ 30019775. 
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 

буд. 26/28.
Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; 

факс: (044) 461 29 72.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, 
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-під-
приємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання грома-
дянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Львів-
ської обласної державної адміністрації, за адресою: 
79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, 

e-mail: envir@loda.gov.ua.
Контактна особа: Сорока Назар Любомирович.

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішення про провадження планованої діяльності 
буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допу-
стимість провадження планованої діяльності, що на-
дається Департаментом екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться:

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:

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

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Львів-
ської ОДА, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 
98, тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua, 

Контактна особа: Сорока Назар Любомирович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, та контактну особу)
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7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Львів-
ської ОДА.

Поштова адреса: вул. 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 
98,

E-mail: envir@loda.gov.ua, тел. (032)238-73-83,
Контактна особа: Сорока Назар Любомирович , 

тел. (032)238-73-83
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-

ності; повідомлення про плановану діяльність.

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

Ознайомлення зі змістом ОВД можливо щодня (ок-
рім вихідних) з 18.08.2021 за адресами:

1. 79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032)234-
31-27, Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргаз-
видобування», контактна особа – Андреїшин Петро 
Михайлович

2. 81000, вул. Львівська, 15, м. Яворів, Яворівська 
об’єднана територіальна громада, Яворівський район, 
Львівська область, тел.: (03259) 2-15-63, 2-15-62, Яво-
рівська міська рада, контактна особа – Грабовський 
Ігор Андрійович.
 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, 
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Господарський суд Чернігівської 
області задовольнив позов 

Фонду Держмайна та Держгеонадр
Фонду Держмайна та ДСГНУ подали 

позов до Виконкому Ніжинської міської 
ради та ПАТ «НАК «Надра України», у 
якому просили суд:

- визнати незаконним та скасувати 
п. 1 рішення Виконкому Ніжинської 
міської ради від 30.10.2008 № 591 щодо 
оформлення ПАТ «НАК «Надра Украї-
ни» права власності на будівлю тепло-
вого пункту К площею 138,1 м2;

- визнати недійсним свідоцтво про 
право власності на дане нерухоме майно, 
та припинити право приватної власно-
сті ПАТ «НАК «Надра України».

Позовні вимоги були обґрунтовані 
тим, що згідно з вимогами законодав-
ства, Статуту ПАТ «НАК «Надра Украї-
ни» вказане майно не може перебувати 
у приватній власності, а встановлені 
законом підстави для вибуття його із 
державної власності, як на час ухвален-
ня рішення, так і на час подання позову 
були відсутні.

Новою ухвалою суду було залучено до 
участі третю особу на стороні відпові-
дача – ДП «Чернігівнафтогазгеологія».

У підготовче засідання з`явилася 
прокурор, представник третьої особи 
Марченко Р. В. інші учасники справи 
були належним чином повідомлені про 
час та місце розгляду справи.

Оскільки справа не була малозначною, 
а представник Марченко Р. В. не надав 
належних документів для підтверджен-
ня свої представницьких функцій, суд 
не допустив його до участі як представ-
ника третьої особи.

За таких обставин, підготовче засі-

дання проводилось за відсутності по-
зивачів, відповідачів та третьої особи.

Зі змісту поданого ПАТ «НАК «Надра 
України» відзиву вбачалося, що він ви-
знав позовні вимоги в повному обсязі.

Згодом Виконком Ніжинської міської 
ради направив відзив на позовну заяву, 
у якому просив проводити розгляд 
справи без участі його представника 
та задовольнити позов прокурора.

Таким чином, оскільки відповідачі 
фактично визнали позов прокурора, 
суд прийняв рішення про його повне 
задоволення, включно:

- визнав незаконним та скасував п. 1 
рішення Виконкому Ніжинської міської 
ради від 30.10.2008 № 591 щодо оформ-
лення ПАТ «НАК «Надра України» 
права власності на будівлю теплового 
пункту К площею 138,1 м2;

- визнав недійсним свідоцтво про пра-
во власності на дане нерухоме майно, та 
припинив право приватної власності 
ПАТ «НАК «Надра України».

- зобов’язав повернути Чернігівській 
обласній прокуратурі 3 405,00 грн су-
дового збору за рахунок відповідачів.

GEOnews

«IPO Raízen» прискорить 
виробництво відновлюваних видів 

палива «Shell»
Компанія «Shell Brazil Holding B.V.» 

розпочала торги на фондовій біржі 
Сан-Паулу акціями «Raízen» - спільного 
підприємства з відновлюваних джерел 
енергії (ВДЕ) між «Shell» і бразильською 
енергетичною компанією «Cosan». 

«IPO» залучила 6,0 млрд бразильських 
реалів ($ 1,15 млрд) для фінансування 
програми «Raízen» з розвитку вироб-

ництва біопалива першого і другого 
покоління.

Хьюберт Віджевено, директор з пере-
робки і збуту продукції «Shell», сказав: 
«Розвиваючи бізнес в галузі поновлю-
ваних джерел енергії і присутність у 
Бразилії та Аргентині, це «IPO» має до-
помогти «Raízen» прискорити зростан-
ня, дозволяючи поставляти все більше 
і більше екологічно чистої енергії нашим 
клієнтам. Ми вважаємо, що це «IPO» 

- кращий спосіб профінансувати стра-
тегію і забезпечити стабільну окупність 
інвестицій як для партнерів з СП, так і 
для нових інвесторів». 

Віра Жулєбіна, іноземні видання 

Repsol готова відновити 
нафтовидобуток у Лівії 

Іспанська нафтогазова компанія 
Repsol готова відновити розробку ро-
довищ в Лівії. Про це повідомив генди-
ректор філії в південно-африканській 
державі Сімоні Сімна.  

Під час зустрічі в Тріполі з головою 
Національної нафтової корпорації 
(NOC) Мустафою Саналлою вони під-
твердили відновлення стабільності і 
відносної безпеки в країні.

Зазначається, що говорити про від-
новлення геологорозвідувальної діяль-
ності стало можливим завдяки форму-
ванню перехідного уряду національної 
єдності Лівії і об’єднанню практично 
всіх держінститутів.

Однією з головних задач наразі є 
збільшення темпів видобутку нафти, що 
досягається лише за рахунок постійних 
превентивних заходів з підтримки труб 
і насосів у функціональному стані. 

Любов Скиба, іноземні видання
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава 

– Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук за пара-
метрами І-б технічної категорії з мостовим переходом 
через р.Дніпро, Полтавська область. Передбачається 
здійснити нове будівництво ділянок автомобільних 
доріг загального користування державного значення 
М-22 Полтава – Олександрія в обхід вуличної мережі 
міста Кременчук. 

Нове будівництво автомобільної дороги загаль-
ного користування державного значення М-22 Пол-
тава – Олександрія, загальною довжиною 37 км, перед-
бачається у дві черги: І черга – від автомобільної дороги 
М-22 Полтава – Олександрія до автомобільної дороги 
Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кремен-
чук) – Маріуполь з мостовим переходом через р. Дні-
про; ІІ черга – від автомобільної дороги Н-08 Бориспіль 

– Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь 
до автомобільної дороги М-22 Полтава – Олександрія. 

Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава 
– Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мосто-
вим переходом через р. Дніпро, Полтавська область ма-
тиме наступні проектні характеристики:

- класифікація автомобільної дороги загального ко-
ристування – державна;

- кількість смуг руху – 4;
- перспективна інтенсивність руху – 27680 од/добу;
- довжина ділянки – 37 км, з них:
- І черга будівництва -20 км;
- ІІ черги будівництва - 17 км;
- позакласний міст через р. Дніпро – 1460,0 м;
- великі, середні та малі шляхопроводи – 4 шт./514 м;
- шляхопроводи над основною дорогою - 2 шт./142м;
- водопропускні труби – 35 шт./1155 м;
- транспортні розв’язки в різних рівнях на прими-

канні до існуючих доріг - 2 шт.;
- ширина проїзної частини мосту через р. Дніпро 

– 2х7,5 м;
- ширина дорожнього полотна – 25,0 м, ширина 

мосту – 27,42 м;
- дорожній одяг – капітального типу;
- верхній шар покриття – щебенево-мастиковий ас-

фальтобетон
(загальні технічні характеристики, параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ПОЛТАВ-

СЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код згідно ЄДРПОУ 25898491
Місцезнаходження юридичної особи: 36039, м. Пол-

тава, вул. В’ячеслава Чорновола, 22-А
Телефон: (0532) 61-58-23, (0532) 56-40-41

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, ідентифі-
каційний код, паспортні дані контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, м. Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, OVD@mepr.gov.ua,

тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13,
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер теле-
фону та контактна особа)

4. Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
Департамент державної архітектурно-будівельної 

інспекції України
Постанова Кабінету Міністрів України №466 від 

13.04.2011 «Деякі питання виконання підготовчих і бу-
дівельних робіт»

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді). Пропози-
ції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (СОVID19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться:

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
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Окружний адміністративний суд 
Сумської області частково 

задовольнив позов до Держгеонадр
Судом встановлено, що ТОВ «НК 

«Український енергетичний союз» (далі 
– ТОВ «НК «УЕС») володіло спеціаль-
ним дозволом №3734 від 21.01.2010 року 
(далі по тексту - спецдозвіл) з видом ді-
яльності користування надрами Зони 

- структур Братсько-Яснопольщинська, 
Губська з метою геологічного вивчення, 
у т.ч. дослідно-промислової розробки 
нафти, газу, конденсату, затвердження 
запасів ДКЗ України. Дозвіл був вида-
ний позивачу зі строком дії до 21.01.2015 
року. У подальшому він був продовже-
ний до 21 січня 2020 року.

Під час дії Дозволу наказом Держав-
ної служби геології та надр України було 
зупинено його дію. Однак наказ було ви-
знано незаконним рішенням Сумського 
ОАС від 02 жовтня 2018 року по справі 
№1840/2853/18, а постановою Другого 

апеляційного адміністративного суду 
від 10 квітня 2019 р. рішення залишено 
без змін.

10.12.2019 року ТОВ «НК «УЕС» по-
дало Держгеонадрам заяву, у якій крім 
прохання внесення змін у Дозвіл на час 
його незаконного зупинення, просив у 
відповідача внести також зміни в Про-
граму робіт, яка не могла бути виконана 
під час незаконного зупинення. Стро-
ки виконання Програми робіт повин-
ні були бути також продовжені на час 
незаконного зупинення, як і сам Дозвіл 
всього на 287 днів, що схвалила ДСГНУ 
наказом від 24.04.2020 р.

31 липня 2020 року ТОВ «НК «УЕС» 
подало Держгеонадрам заяву про про-
довження строку дії спеціального до-
зволу, яка була повернута, оскільки 
продовження строку дії дозволу на 
дослідно-промислову розробку може 
здійснюватися не більше одного разу.

Таким чином, суд вирішив частково 

задовольнити позов ТОВ «НК «УЕС»:
1) Визнати протиправним ненадання 

ТОВ «НК «УЕС» спеціального дозволу 
№3734 від 21.01.2010 на новому бланку 
зі строком дії до 14.11.2020 включно з 
урахуванням відповідних змін в особли-
ві умови, угоду про умови користування 
надрами та програму робіт з продовже-
ними строками на 287 днів, починаючи 
з 01.02.2020 року.

2) Визнати протиправним неприйнят-
тя рішення за заявою ТОВ «НК «УЕС» 
про продовження строку дії на 5 років 
спеціального дозволу на користування 
надрами, та зобов’язати ДСГНУ його 
прийняти.

3) В решті позовних вимог – відмо-
вити.

4) Стягнути за рахунок бюджетних 
асигнувань Держгеонадр на користь 
ТОВ «НК «УЕС» 6810,00 грн. в рахунок 
відшкодування судового збору.

GEOnews

Громадські слухання (другі) відбудуться:

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, м. Київ, 03035, Департамент екологічної оцінки та 
контролю, OVD@mepr.gov.ua,

тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13,
Контактна особа – Котяш Лада Павлівна

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України

Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ 
оцінки впливу на довкілля

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, м. Київ, 03035

електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua
тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13,
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-

ності на 822 аркушах
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

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

• адміністративне приміщення Служби автомо-
більних доріг у Полтавській області за адресою: 36039, 
м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 22-А, з 
16.08.2021 р., контактна особа: Мартиросян Віталій 
Юрійович, контактний номер телефону: (0532) 61-58-
23, (0532) 56-40-41;

• адміністративне приміщення в с. Білецьківка 
Кам’янопотоківської сільської ради за адресою: 39760, 
Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Білецьківка, 
вул. Центральна, буд. 231, з 16.08.2021 р., контактна 
особа: Бутенко Жанна Петрівна, контактний номер те-
лефону – (096) 176-70-25;

• адміністративне приміщення Кам’янопотоківської 
сільської ради за адресою: 39763, Полтавська обл., Кре-
менчуцький район, с. Кам’яні Потоки, вул. Миру, буд. 
19, контактна особа: Самойлюк Анна Василівна, кон-
тактний номер телефону – (0536) 75- 88-01;

• адміністративне приміщення Дмитрівського ста-
ростинського округу Горішньоплавнівської міської ради 
за адресою: 39891, Полтавська обл., Кременчуцький 
район, с. Дмитрівка, вул. Шевченка, буд. 12, контактна 
особа: Брижань Віктор Григорович,  контактний номер 
телефону – (096) 086-77-60;

• адміністративне приміщення Горішньоплавнів-
ської міської ради за адресою: 39800¸ Полтавська обл., 
м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24, контактна особа: Би-
ков Дмитро Геннадійович,  контактний номер телефону 

– (05348) 6-16-81, (05348) 4-44-60.
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(реєстраційний номер справи про 
оцінкувпливу на довкілля планованої 
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Видобування вуглеводнів Липовецького родо-

вища, обмеження глибини використання в інтервалі 
800-1050 м. Метод розробки родовища – на виснаження, 
режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений 
до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія 
ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Липовецьке родовище розташоване на території 
Яворівського району Львівської області. Від райцен-
тру м. Яворова – дане родовище знаходиться на від-
стані 12 км, від обласного центру м. Львова – на 50 км. 
Дане родовище розташоване в крайній північно-захід-
ній частині Більче-Волицької зони Передкарпатського 
прогину та просторово залягає між Свидницьким га-
зовим та Коханівським нафтовим родовищами.

Об’єкт існуючий, площа родовища 24,58 км2. 
Станом на 01.05.2021 експлуатаційний фонд сверд-

ловин складає 2 одиниці.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУ-

ВАННЯ» (АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)
Код ЄДРПОУ 30019775. 
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 

буд. 26/28.
Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; 

факс: (044) 461 29 72.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезна-
ходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Львів-
ської обласної державної адміністрації, за адресою: 
79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032)238-73-83, 
e-mail: envir@loda.gov.ua.

Контактна особа: Сорока Назар Любомирович.
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішення про провадження планованої діяльності 

буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допу-
стимість провадження планованої діяльності, що на-
дається Департаментом екології та природних ресур-
сів Львівської обласної державної адміністрації
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться:

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:

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

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Львів-
ської ОДА, за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 
98, тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua, кон-
тактна особа: Сорока Назар Любомирович
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій
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Департамент екології та природних ресурсів Львів-

ської ОДА. Поштова адреса: вул. 79026 м. Львів, вул. 
Стрийська, 98,

E-mail: envir@loda.gov.ua, тел. (032)238-73-83,
Контактна особа: Сорока Назар Любомирович , 

тел. (032)238-73-83
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності; повідомлення про плановану діяльність.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом ОВД можливо щодня (ок-
рім вихідних) з 18.08.2021 за адресами:

1. 79026, вул. Рубчака, 27, м. Львів, тел.: (032)234-
31-27, Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргаз-
видобування», контактна особа – Андреїшин Петро 
Михайлович

2. 81000, вул. Львівська, 15, м. Яворів, Яворівська 
об’єднана територіальна громада, Яворівський район, 
Львівська область, тел.: (03259) 2-15-63, 2-15-62, Яво-
рівська міська рада, контактна особа – Грабовський 
Ігор Андрійович.

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

контактна особа)

Земельну ділянку вартістю понад 
17 млн грн повернуто державі

Держгеокадастром Кіровоградщини 
проведено перевірку дотримання ви-
мог земельного законодавства під час 
використання угідь земельних ділянок.

Під час перевірки виявлено, що під-
приємство, в порушення умов договору 
оренди, використовувало земельну ді-
лянку – пасовище площею майже 25,5 
га для вирощування сільськогосподар-
ських культур, зокрема гороху, кукуру-
дзи та соняшника. Відповідно до ст. 55 
КУпАП нараховано штраф у сумі 255 
грн. Матеріали перевірки були передані 
до прокуратури з метою подальшого 
реагування.

У результаті вжиття вказаних заходів 
прокурорського реагування, рішенням 
Господарського суду Кіровоградської 
області задоволено позовні вимоги 
прокурора та розірвано договір орен-
ди землі, укладений між ГУ Держгео-
кадастру у Кіровоградській області й 
даним сільгосппідприємством. Судом 
встановлено, що така діяльність при-
зводить до погіршення якості та вис-
наження земельної ділянки, як наслідок 

– може стати причиною неможливості її 
використання для визначених законо-
давством цілей. Отже, земельну ділянку 
повернуто державі, її вартість становить 
понад 17 млн гривень.

GEOnews

Видобуток газу в Україні 
знизився на 4 % 

За 7 місяців 2021 року український 
видобуток газу зменшився на 4 % (до 
11,9 млрд куб м, порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року).

Як свідчить повідомлення консалтин-
гової групи, найбільше падіння показує 

державний сектор. УГВ скоротила ви-
добуток на 5,2 % (з 8,4 до 7,9 млрд куб 
м), а «Укрнафта» - на 6,3 % (з 680 до 637 
млн куб м). 

Приватним компаніям вдалося ста-
білізувати видобуток газу – на рівні 2,8 
млрд куб м, що відповідає рівню мину-
лого року. Як зазначається, здебільшо-
го видобуток стабілізувався за рахунок 
росту в останні місяці.

У липні УГВ видобуло 1,144 млрд куб 
м газу, що на 4,7 % менше, ніж у лип-
ні минулого року. «Укрнафті» вдалося 
стабілізувати видобуток на рівні 94,7 
млн куб м. Натомість, приватні компа-
нії показали незначний ріст видобутку 
(1,3%) – з 419 млн куб м у липні 2020 
року до 425 млн куб м у липні 2021 року. 

GEOnews 

Фонд Держмолодьжитло отримав 
на реалізацію проєкту «Житло для 

внутрішньо переміщених осіб» 
перші 5 млн євро

Державний фонд сприяння молодіж-
ному житловому будівництву отримав 
від банку KfW перший транш у роз-
мірі 5 млн євро на кредитну програму 
«Житлові приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб».

Загалом, на фінансування програми 
«Житлові приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб» Урядом Німеччини 
було виділено грант у розмірі 25,5 млн 
євро.

Кредити внутрішньо переміщеним 
особам надаватимуться на термін до 20 
років під 3% річних, виходячи з норма-
тивної площі житла (21 кв. м загальної 
площі на особу і додатково 10,5 кв. м 
на сім’ю).

Об’єктами кредитування можуть бути 
квартира у багатоквартирному житло-

вому будинку чи одноквартирний жит-
ловий будинок, прийняті в експлуатацію 
не більше 35 років тому чи реконстру-
йовані не більше 25 років тому.

За результатами проведеного від-
бору регіональні управління Держмо-
лодьжитла не пізніше ніж наступного 
робочого дня повідомлять переможців 
про необхідність подання документів.

Окрім того, перелік переможців буде 
опубліковано на офіційному веб-сайті 
Держмолодьжитла.
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Задоволено позов Держгеонадр до 
ТОВ «НКЗПС»

ДСГНУ звернулася до Херсонського 
ОАС із позовом до ТОВ «Новокахов-
ський завод плавлених сирів» (далі 

– ТОВ «НКЗПС»), в якому просила ану-
лювання спеціального дозволу на корис-
тування надрами №5819 від 29.07.2013 
року з метою видобування питних під-
земних вод для господарсько-питних 
та виробничих потреб, наданого від-
повідачеві.

В обґрунтування позову Держгео-
надра зазначали, що ТОВ «НКЗПС», в 
порушення вимог п. 7 Угоди про умови 
користування надрами, п. 6 Особливих 
умов спеціального дозволу на користу-
вання надрами та ст. 24 Кодексу України 
про надра, не подано до ДНВП «Геоін-
форм України» щорічного звіту відпо-
відної форми статистичної звітності, як 
підтвердження експлуатації корисних 
копалин, за 2019 рік. Також відповідачем 
не було усунуто порушень в строк, що 
надала ДСГНУ.

Таким чином, суд вирішив задоволь-
нити позов та анулювати спецдозвіл 
№5819, що був наданий ТОВ «НКЗПС».

GEOnews
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Отримання бланку спеціального дозволу на розши-

рення меж спеціального дозволу від 21.02.2001 №2390 
на користування надрами з метою видобування вугле-
воднів Новоукраїнського родовища.

Метод розробки родовища – на виснаження, кін-
цева продукція – нафта, газ природний, конденсат, 
супутні компоненти: етан, пропан, бутан. Роботи на 
ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – 
філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидо-
бування». 

Новоукраїнське родовище розташоване в межах 
Полтавського району Полтавської області.

Найближчі населені пункти: села Білухівка, Ново-
українка, Левенцівка, Вільхуватка, Таверівка. Районні 
центри: м. Карлівка розташоване в 20-25 км на південь 
від родовища, м. Чутово – 10 км на північний захід. По-
близу родовища проходять шосейні дороги Карлівка-Во-
лодимирівка і Карлівка-Білухівка.

Об’єкт існуючий, площа ліцензійної ділянки скла-
дає 5,85 км2 площа родовища після розширення меж 
складе 11,68 км2.

На Новоукраїнському родовищі пробурено 26 
свердловин. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 

провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУ-

ВАННЯ» (АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)
Код ЄДРПОУ 30019775. 
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 

буд. 26/28.
Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; 

факс: (044) 461 29 72. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезна-
ходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035,  Департамент екологічної оцінки та 

контролю,  тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа: заступник директора Департа-

менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів – начальник відділу формування державної по-
літики у сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процед у ра прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльно-
сті буде розширення меж існуючої ділянки надр спеці-
ального дозволу №2390 від 21.02.2001 на користування 
надрами, з метою продовження видобування вуглевод-
нів Новоукраїнського родовища (нафта, газ природний, 
конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутан), що 
видається Державною службою геології та надр України.
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

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

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться:

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

Громадські слухання (другі) відбудуться:

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

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
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доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035,  Департамент екологічної оцінки та 
контролю,  тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів – начальник відділу формування державної по-
літики у сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua. 
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактну особу)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України.

Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 
35 м. Київ, 03035,  Департамент екологічної оцінки та 
контролю,  тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Контактна особа: заступник директора Департа-
менту екологічної оцінки, контролю та екологічних фі-
нансів – начальник відділу формування державної по-
літики у сфері екологічного контролю – Котяш Лада 
Павлівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності; повідомлення про плановану діяльність.

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе з  
18.08.2021 року в робочі часи у приміщеннях:

1. Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. 
Київ, вул. Кудрявська, 26/28, контактна особа Банк Рос-
тислав Олександрович, тел.: +380674130894.

2. Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, 
вул. Європейська, 173, контактна особа Кікоть Сергій 
Іванович, тел.: +380504045595. 

3. Полтавська районна рада за адресою: м. Полтава, 
вул. Шевченка, 5. Контактна особа: Кононенко Михайло 
Михайлович, телефон +38 (0532) 56-93-19

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

контактна особа)

На чотирьох енергоблоках 
ЗАЕС модернізовано пожежну 

сигналізацію
На чотирьох енергоблоках Запорізької 

АЕС провели модернізацію автоматич-
ної пожежної сигналізації. Її замінили 
новою інформаційно-керуючою систе-
мою з адресними пристроями виявлен-
ня осередків пожеж.

Головна особливість нового облад-
нання – пожежна сигналізація стала 
адресною й більш комп’ютеризованою. 
Завдяки новому обладнанню опера-
тивний персонал отримує інформацію 
щодо конкретного розташування датчи-
ка, який спрацював.

Пожежна сигналізація – це датчики, 
які реагують на дим, тепло, полум’я та 
сповіщають про пожежу. На кожному 
енергоблоці –приблизно 900 датчиків. 
Команда йде на головний приймаль-
ний пристрій, з якого інформація ви-
водиться на блочний та резервний щити 
управління, дублюється на інформацій-
ний термінал монтерського пункту для 
оперативного персоналу електроцеху. 
На загальний інформаційний термі-
нал виводиться інформація з усіх бло-
ків станції. Після сигналу сповіщувача 
протипожежна автоматика запускає 
алгоритм пожежогасіння.

Наразі триває етап впровадження мо-

дернізованої протипожежної системи 
на п’ятому блоці ЗАЕС. На черзі – енер-
гоблок №6. 
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Мінрегіон працює над активізацією 
транскордонного 

співробітництва з Румунією 
Міністерство розвитку громад та те-

риторій ініціює відновлення транскор-
донного співробітництва з Румунією. 
Йдеться про створення додаткових май-
данчиків для комунікації з румунською 
стороною. Про це повідомив Міністр 
розвитку громад та територій Олексій 
Чернишов під час зустрічі з Надзвичай-
ним та Повноважним Послом Румунії 
в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану.

«Румунія — приклад країни, яка впро-
ваджує важливі для суспільства рефор-
ми на дуже високому рівні. Впевнений, 
що нам є чому повчитися один в одного. 
Тому я дуже радий, що є позитивні зру-
шення у відновленні транскордонного 
співробітництва з Румунією. Зокрема, 
через створення додаткових платформ 
для комунікації. Ми бачимо в цьому по-
требу. До прикладу, створення Міжуря-
дової українсько-румунської робочої 
групи може стати відмінним майдан-
чиком для якісної комунікації та плід-
ної співпраці», — підкреслив Міністр 

Олексій Чернишов.
Також під час зустрічі сторони обгово-

рили результати регіонального розвитку.  
Зокрема, наголосили на успіхах реалі-
зації Програми «Велике будівництво», 
децентралізації
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WSJ: Exxon сподівається скоротити 
викиди CO2 до нуля до 2050 року 
Зобов’язання щодо скорочення вики-

дів CO2 до нульового рівня до 2050 року 
може взяти на себе найбільша нафто-
газова компанія США ExxonMobil. Це 
буде серйозною зміною в стратегії Exxon, 
враховуючи, що ще в березні 2020 року 
її генеральний директор Даррен Вудс 
називав подібні амбіції деяких з євро-
пейських компаній виключно «краси-
вою конкуренцією», вважаючи, що вони 
не мають під собою реальних підстав.

Рішення про те, щоб взяти на себе зо-
бов’язання щодо скорочення викидів до 
нуля до 2050 року, поки не прийнято, 
відзначають джерела.

Як зазначив прессекретар компанії 
Кейсі Нортон, компанія готова сприяти 
декарбонізації секторів з високими рів-
нями викидами і підтримує регулятивні 
заходи, що сприяють цьому. 

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 
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Триває модернізація підприємств 

НАК «Надра України» 
Дочірнє підприємство «Укрнаукагео-

центр» у Полтаві ввело в експлуатацію 
універсальний комплексний геофізич-
ний прилад ГЕО-7Г. Про це повідомля-
ється на сайті НАК «Надра України». 

Завдяки такому оновленню стане 
можливим проводити реєстрацію даних 
манометрії, термометрії, радіоактивного 
каротажа (ГК) та низки інших аналізів 
при тисках до 1000 кг/см2 та темпера-
турах до 150 градусів за Цельсієм. Ін-
струмент працює як в кабельному, так 
і в автономному режимах.

В «Укрнаукагеоцентрі» на нове об-
ладнання покладають великі надії і ви-
словлюють вдячність голові правління 
НАК «Надра України» Тарасу Кузьмичу, 

— саме він ініціював поступове технічне 
переоснащення дочірніх підприємств 
Компанії.

Голова правління наголосив, що онов-
лення технічної та технологічної бази 
підприємств НАК «Надра України» є 
пріоритетом і робота у цьому напрямку 
триватиме. 

GEOnews 

Відвідувачі зможуть впливати на 
якість послуг у ЦНАПах

Уряд прийняв постанову, завдяки якій 
відвідувачі відтепер зможуть впливати 
на якість послуг у ЦНАПах. Це дозво-
лить покращити доступ до адмінпослуг 
та розширити кількість сервісів у цен-
трах. На цьому наголосив заступник 
Міністра розвитку громад та територій 
Іван Лукеря.

Що саме зміниться у ЦНАПах?
1) ЦНАПи проводитимуть моніто-

ринг якості послуг та публікуватимуть 
результати. Крім цього, в кожному 
ЦНАПі можна буде знайти QR-код із 
опитувальником для відгуків.

2) Штат працівників, кількість місць 
для очікування та площа простору в 
Центрах формуватимуться, зважаючи 
на кількість жителів територіальної 
громади.

3) ЦНАП стане місцем для зустрічей 
громади. Крім цього, ЦНАПи зможуть 
запровадити безоплатну правову допо-
могу, приймання головою територіаль-
ної громади та консультації підприємців.

4) Приміщення Центрів стануть більш 
сучасними та комфортними. ЦНАПи 
зможуть використовувати позначки 
«Дія Центр», навігаційні вказівники, 
піктограми, постери про нові цифрові 
можливості, а також рекомендації щодо 
дизайну приміщення.

5) Відвідувачі зможуть скористатися 
адмінпослугами вдома.

GEOnews

Профспілка гірників заявила про 
можливість екологічної 

катастрофи 
На складах шахт ДП «Добропілляву-

гілля-видобуток» накопичилося понад 
100 тис. тонн вугілля, що може призве-
сти до екологічної катастрофи. Про це 
повідомляє OilPoint із посиланням на 
сайт Профспілки працівників вугільної 
промисловості.

Голова Профспілки Віктор Турманов 
звернувся до прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля з проханням термі-
ново розглянути і прийняти відповід-
ні заходи, спрямовані на забезпечення 
рухомим складом власності АТ «Укрза-
лізниця» для відвантаження вугільної 
продукції з аварійних складів шахт ДП 
«Добропіллявугілля-видобуток».

Ситуація, що склалася на шахтах «Ал-
мазна», «Новодонецька» і «Добропіль-
ська» є вкрай небезпечною, оскільки не 
виключено ймовірність самозапалення 
вугілля. 

При цьому, в Міністерстві енергетики 
повідомляють, що на складах ТЕС дефі-
цит вугілля становить 265,2 тис. тонн – 
фактичні запаси знизилися до 937,6 тис. 
тонн при плані 1,203 млн тонн.

GEOnews 

Платформа Енергоефективності 
розпочала свою роботу

Платформа Енергоефективності про-
йшла всі етапи тестування та переве-
дена у режим вільного доступу. Ресурс 
містить всю необхідну інформацію про 
реформу енергоефективності, інстру-
менти для проведення заходів з енерго-
ефективності у різних сферах, а також 
базу знань для навчання профільних 
спеціалістів. Про це повідомив гене-
ральний директор Директорату енер-
гоефективності Мінрегіону Дмитро 
Петрунін.

«Платформа Енергоефективності — це 
майданчик для ефективної комунікації  
між споживачами та фахівцями. Прямо 
зараз на ресурсі можна знайти виконав-
ця для впровадження енергоефектив-
них заходів. 

До того ж, на платформі споживачі 
можуть отримати інформацію про різ-
номанітні програми, які допомагають 
покращити енергоефективність будин-
ків або підприємств», — зазначив Дми-
тро Петрунін.

Зокрема, на платформі можна пора-

хувати витрати на тепло, електроенер-
гію та визначити приблизну вартість 
енергетичної модернізації. А також — 
дізнатися про кращі практики й шляхи 
економії енергії. Крім того, споживачі 
мають змогу знайти партнерів для якіс-
ної реалізації енергоефективних заходів. 

GEOnews

План видобутку газу «Нафтогазу» 
може бути недовиконаним 

Компанія «Нафтогаз» у другому пів-
річчі 2021 року може не виконати план 
з видобутку природного газу на 0,7-1 
млрд кубометрів газу. Таку заяву зробив 
головний виконавчий директор групи 
«Нафтогаз» Отто Ватерландер. 

Ризик невиконання плану пов’язаний 
з затягуванням проведення тендерів на 
проведення робіт для підтримання ви-
добутку. 

Він наголосив на необхідності залу-
чення контрагентів для проведення 
сейсміки, за сприятливих умов побу-
дувати інфраструктуру, газопереробні 
заводи, компресорні станції і пробурити 
більше свердловин.

Як повідомлялося раніше, «Нафто-
газ» планує інвестувати у видобуток 
вуглеводнів $ 7,3 млрд в 2021-2025 ро-
ках, наростивши запаси в 1,8 рази.  При 
цьому частка інвестицій в нові родови-
ща з 2023 року перевищить інвестиції в 
уже розвідані.

У компанії відзначали, що група не 
зможе самостійно профінансувати озву-
чені плани, тому планується залучати до 
процесів сторонніх інвесторів.

GEOnews 

Суд позбавив права 
надрокористування ТОВ 

«Микитівський доломітний завод»
Державна служба геології та надр 

України звернулася до Донецького ад-
мінсуду із позовом, у якому зазначала, 
що відповідач (ТОВ «МДЗ») порушив 
вимоги, передбачені спеціальним доз-
волом на користування надрами від 27 
лютого 2014 року №5916, а саме:

- невиконання податкових зобов’язань 
з рентної плати за користування надра-
ми для видобування корисних копалин;

- ненадання інформації ДНВП «Ге-
оінформ України» щодо видобутку 
корисних копалин починаючи з дати 
отримання дозволу.

Розглянувши справу, суд постановив 
анулювати ТОВ «Микитівський доло-
мітний завод» спецдозвіл №5916 з на-
ведених вище підстав.

GEOnews
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Харківський ОАС вирішив справу за 
позовом ДСГНУ

ДСГНУ звернулася до Харківського 
адмінсуду із позовом, у якому просила 
суд анулювання спеціального дозволу 
на користування надрами з метою ви-
добування питних підземних вод, при-
датних для господарсько-питних та тех-
нічних потреб підприємства №5322 від 
13.01.2011, наданого ПАТ  «Харківський 
хлібокомбінат «Слобожанський».

Аргументуючи ці вимоги, позивач 
зазначив, що ПАТ «Харківський хлібо-
комбінат «Слобожанський» порушено 
вимоги, передбачені спеціальним дозво-
лом на користування надрами, а саме не 
подано до ДНВП «Геоінформ України» 
щорічні звіти відповідної форми статис-
тичної звітності, як підтвердження екс-
плуатації корисних копалин, за 2019 рік, 
а отже, наявні підстави для анулювання 
Дозволу, згідно ст. 26 Кодексу України 
про надра .

Суд вирішив задовольнити позов 
Держгеонадр, анулювавши спецдозвіл 
№5322.

GEOnews

Нафтогаз приєднався до 
Глобального договору ООН 

Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» приєдналася до 
ініціативи Глобального договору ООН 
(UN Global Compact) в якості Учасника. 
Компанія взяла на себе зобов’язання 
вести діяльність з дотриманням десяти 
принципів Глобального договору ООН, 
працювати над досягненням Цілей ста-
лого розвитку та щорічно звітувати про 
прогрес. 

Подальше формування стратегії На-
фтогазу зі сталого розвитку відбувати-
меться за шістьма напрямами, а саме:

- Доступна та чиста енергія;
- Чиста вода та належні санітарні умо-

ви;
- Міцне здоров’я;
- Якісна освіта;
- Сталий розвиток міст та спільнот;
- Партнерство заради сталого розвит-

ку.
Генеральна директорка Глобального 

договору ООН в Україні Тетяна Саха-
рук підкреслює важливість приєднання 
Нафтогазу до спільноти сталого бізнесу: 
«Коли такі компанії, як Нафтогаз, беруть 
на себе відповідальність за вплив своєї 
діяльності на світ, у якому ми живемо, 

ми наближаємо досягнення Цілей ста-
лого розвитку». 

GEOnews 

Суд припинив право 
надрокористування ТОВ «ДППК»
Державна служба геології та надр 

України звернулася до Донецького 
окружного адміністративного суду із 
позовом до ТОВ «Донецька промис-
лова-правова компанія» (далі ТОВ 
«ДППК»), в якому просила припинити 
право користування надрами шляхом 
анулювання спеціального дозволу № 
4285 від 09 липня 2007 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, 
що надрокористувачем в порушення 
вимог Угоди про умови користування 
надрами та статті 24 Кодексу України 
про надра не подано до ДНВП «Геоін-
форм України» щорічні звіти відповід-
ної форми статистичної звітності, як 
підтвердження експлуатації корисних 
копалин за 2014-2020 роки, у зв`язку 
з чим наявні підстави для анулювання 
дозволу у судовому порядку.

Виходячи з наведених доказів, суд за-
довольнив позовні вимоги Державної 
служби геології та надр України, анулю-
вавши спецдозвіл №4285 у ТОВ «ДППК».

GEOnews

В Україні розроблять регіональні 
плани управління відходами для 

трьох пілотних областей
В Україні розпочинають розробляти 

регіональні плани управління відходами 
для трьох пілотних областей: Запорізь-
кої, Херсонської та Закарпатської. Про 
це повідомив Директор Департаменту 
комунальних послуг та комунального 
обслуговування Мінрегіону Андрій 
Ведмідь.

«У рамках програми технічної допомо-
ги ЄС команда міжнародних експертів 
розпочне процес розробки обласних 
планів управління відходами у трьох 
пілотних областях. Сподіваємося, що 
реалізація спільних проєктів надасть 
поштовх великим змінам у наших регі-
онах у частині ефективного управління 
відходами», – зазначив Андрій Ведмідь 
під час робочої зустрічі.

Йдеться про технічну допомогу ЄС у 
межах програми «Посилення спромож-
ності регіональних та місцевих органів 
влади для впровадження та застосуван-
ня законодавства ЄС у сферах захисту 

навколишнього середовища, протидії 
кліматичним змінам та розвитку інф-
раструктурних проєктів».

Учасники заходу обговорили також 
ї напрями впровадження технічного 
завдання проєкту. Зокрема, ініціюва-
ли створення робочих груп у кожній 
обраній пілотній області.

GEOnews

У нацпарках України відкривають 
пізнавальні стежки для туристів та 

людей з особливими потребами
Природничо-пізнавальні мандрівки 

по екологічним стежкам облаштовано у 
п’ятьох національних природних парках 
України:

1) У «Північному Поділлі» організова-
но мандрівку по стежці Триніг. Під час 
прогулянки по ділянках букового лісу 
можна доторкнутися до буків-патрі-
архів, відчути на дотик хвою-модрину. 
Послухати мелодійні різноголосся лісо-
вих птахів та із захопленням споглядали 
закам’янілі химерні форми архаїчного 
періоду Сарматського моря.

2) У «Кармелюковому Поділлі» від-
крито стежку «Пізнай і збережи». Тут 
можна познайомилися із червонокниж-
ними рослинами та тваринами, побува-
ти на імпровізованій пасіці та продегу-
стувати мед. Дізнатися про види ґрунтів 
та відчути на собі чудодійну силу маса-
жу стопи, пройшовши по «Босій нозі».

3) У «Кременецьких горах» обладнано 
спеціальні інформаційні пункти на по-
чатку екоосвітніх стежок. Особливо по-
добаються малечі інтерактивні стенди 
«Відчуй природу на дотик», «Лісові ци-
мбали» та «Масажер для ніг». Тут можна 
знайти для себе корисну інформацію 
про об’єкти навколишнього середовища.

4) У «Джарилгацькому» облаштова-
но інклюзивний туристичний марш-
рут «Маяки Джарилгача». Він призна-
чений для набуття знань про природу 
для широкого кола туристів, а також 
маломобільних груп населення. Марш-
рут промаркований вказівними знаками 
та інформаційними стендами.

5) У Нижньодністровському націо-
нальному природному парку відкрили 
екологічну стежку «Дністровія». Стежка 
починається з пляжу міста Біляївки і 
пролягає по берегу річки Турунчук. Зна-
йомий місцевим з дитинства маршрут 
став інформаційно насиченим.
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